
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

1/2016. (II.11.) határozat 
 
Tárgy:  A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. függelékének módosítása 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Úrkút Község Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének 
4. függelékét az alábbiak szerint módosítja: a „104042 Gyermekjóléti szolgáltatások” helyébe 
a „104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások” funkció lép, illetve a függelék kiegészül a 
„082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása” kormányzati funkcióval, egyúttal 
hatályon kívül helyezi a „107054 Családsegítés” kormányzati funkciót. 
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, illetve felhatalmazza a 
szükséges jognyilatkozatok aláírására. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

2/2016. (II.11.) határozat 
 
Tárgy:  A cafetéria éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község Önkormányzatának  
Polgármestere részére 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria juttatásának 
2016. évi keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg. 
 
Utasítja az alpolgármestert és jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

3/2016. (II.11.) határozat 
 
Tárgy:  A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapítása 

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. 
 
Utasítja az alpolgármestert és jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

4/2016. (II.11.) határozat 
 
Tárgy:  A polgármester 2016. szabadságolási terve 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Fülöp Zoltánné polgármester 2016. 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



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

5/2016. (II.11.) határozat 
 
Tárgy:  Csokonai u. 1. házirendje 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Úrkút Csokonai u. 1. sz. alatti 
épület (Nagyház) házirendjét a mellékletben foglaltak alapján elfogadja. 
Utasítja a polgármestert, hogy a házirend közzétételéről és betartatásáról gondoskodjon. 
 

 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

6/2016. (III.31.) határozat 
 
Tárgy:  Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úrkút Község Önkormányzata 2016. 
évi Közbeszerzési Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 
 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2016.ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 
Közbeszerzés tárgya Irányadó eljárás 

rend 
Tervezett eljárás 
típus 

Eljárás tervezett 
megindítása 

Közbeszerzés 
pénzügyi 
forrása 

I. Árubeszerzés - - - - 

II. Építési beruházás     

2016. évi nem 
engedélyköteles 
útfelújítások 

nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. §  
szerinti 
hirdetmény 
nélküli eljárás 

2016. II. negyedév saját forrás 

Óvoda felújítás nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. §  
szerinti 
hirdetmény 
nélküli eljárás 

2016.II. negyedév saját forrás és 
állami 
támogatás 

     

     

     

     

III. Szolgáltatás 
megrendelése 

- - - - 

 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

7/2016. (III.31.) határozat 
 
Tárgy:  2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a 

beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
 
1.Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Német 
Nemzetiségi Óvodában a 2016/2017-es nevelési évben indítható csoportok számát három 
csoportban határozza meg. 

 
2.Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Német Nemzetiségi 
Óvodában a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beíratás időpontját 2016. május 11-én 
és 12-én, 8 – 16 óra közötti időtartamban határozza meg.  
 
3. Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a felvételi, átvételi 
kérelem elbírálásáról legkésőbb 2016. május 30-ig értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz.  
 
4. A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodai beíratással kapcsolatos hirdetmény szövegét a 
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.  
 
5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a helyben szokásos módon gondoskodjon 
arról, hogy az óvodai beiratkozás rendjéről, az erről való döntés és a jogorvoslat 
benyújtásának határidejéről hirdetmény jelenjen meg.  

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 
 

 
HIRDETMÉNY 

 
ÓVODAI BEÍRATÁS 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek 
gyermeke a két és fél, illetve harmadik életévét 2016. augusztus 31-ig betölti, valamint azokat 
a szülőket is, akiknek gyermeke 2016/2017. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak 
előjegyzésbe kerülnek) hogy a fenntartásában működő Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodában:  
 
1. A 2016/2017. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:  
2016. május 11. (szerda) és 12 (csütörtök) 8.00-16.00 óra  
 
2. A beíratás helye: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda, 8409 Úrkút, Mester u. 1. 
 
3. Az óvoda felvételi körzete: Úrkút község közigazgatási területe.  
 
4. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:  
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,  
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány.  
 
5. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2016. május 30-ig írásban 
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.  
 
6. A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében – az 
óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban - a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 37. § (2) bekezdése, és (3) bekezdés b) pontja értelmében 
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz (Úrkút Község Önkormányzata 8409 Úrkút, 
Rákóczi u. 45.) A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani.  
 

7. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői 

felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, 
szabálysértést követ el.



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

8/2016. (III.31.) határozat 
 
Tárgy:  Tiszta Forrás Alapítvány támogatása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszta Forrás” Alapítványt 200 000,- 
Ft összegű támogatásban részesíti. 

Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott pályázat alapján készített támogatási 
szerződést írja alá. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

9/2016. (III.31.) határozat 
 
Tárgy:  Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Faluvédő és Kulturális 
Egyesületet 200 000,- Ft összegű támogatásban részesíti. 
 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott pályázat alapján készített támogatási 
szerződést írja alá. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

10/2016. (III.31.) határozat 
 
Tárgy:  Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület támogatása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus 
Egyesületet 150 000,- Ft összegű támogatásban részesíti. 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott pályázat alapján készített támogatási 
szerződést írja alá. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

11/2016. (III.31.) határozat 
 
Tárgy:  Hauser Lajos Emlékalapítvány támogatása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hauser Lajos Emlékalapítványt 200 
000,- Ft összegű támogatásban részesíti. 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott pályázat alapján készített támogatási 
szerződést írja alá. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

12/2016. (III.31.) határozat 
 
Tárgy:  Úrkúti Polgárőr Egyesület támogatása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Polgárőr Egyesületet 
250 000,- Ft összegű támogatásban részesíti. 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott pályázat alapján készített támogatási 
szerződést írja alá. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

13/2016. (III.31.) határozat 
 
Tárgy:  Lóval az Egészségért Egyesület támogatási szerződésének módosítása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lóval az Egészségért Egyesülettel 
2015. július 15-én kötött támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítja:  
 
A támogatási szerződés 5. pontjában a „tárgyévet követő március 31.” szövegrész helyébe a 
„2017. február 15-ig” szöveg, a támogatási szerződés 6. pontjában a „támogatás kiállításának 
évében kiállított számlák” szövegrész helyébe a „2016. évben kiállított számlák” szöveg lép. 
 
Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által készített támogatási szerződés módosítást írja 
alá. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

14/2016. (III.31.) határozat 
 
Tárgy:  Dr. Balázs Mária háziorvos kérelme 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert és a Jegyzőt, 
hogy a háziorvosi rendelő fűtéskorszerűsítésével kapcsolatosan a költségvetési forrásokat 
vizsgálja meg és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

15/2016. (III.31.) határozat 
 
Tárgy:  Perei István telekvásárlási kérelme 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az úrkúti 369/2 hrsz-ú, beépítetlen 
terület megnevezésű, 1059 m2 területű ingatlant Perei István részére bruttó 1 906 000,- Ft 
összegben értékesíti, azzal, hogy az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos költségeket vevő 
viseli. Az Önkormányzat az ingatlanra 4 éves beépítési kötelezettséget állapít meg, 
amennyiben a megadott határidőre a lakótelek beépítésre nem kerül, úgy az Önkormányzatot 
visszavásárlási jog illeti meg a fent meghatározott vételáron. Felhatalmazza a Polgármestert 
az adás-vételi szerződés aláírására. 

 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

16/2016. (III.31.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázaton való indulásról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP-6-7.4.1.1-16 
kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű pályázaton az 
úrkúti 396/4 hrsz. alatt felvett, természetben az Úrkút, Rákóczi 45. sz. alatt található, 
községháza elnevezésű ingatlanon lévő Polgármesteri Hivatal épületének felújítására. 

Úrkút Község Önkormányzata a pályázathoz szükséges forrást az Úrkút Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete K7 Felújítások „Pályázatokhoz önrész” 
terhére biztosítja. 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

17/2016. (III.31.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés az önkormányzati víziközmű vagyon értékeléséről 

• Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő 
víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített 
vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja.  
A vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének 
szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról 
szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében saját 
nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti 
vagyonérték 187.332.436.- Ft.  

• Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i 
fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a 
vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési 
értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. 
január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal 
megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. között aktivált 
beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek.  
A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték 
alapján került megállapításra. 

Felkéri a polgármestert, hogy a vagyonértékelés elfogadásáról szóló döntést a DRV Zrt 
részére haladéktalanul küldje meg. 

 
Előzetes szándéknyilatkozat 

 
Úrkút Község Önkormányzata nevében Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester ezúton 
nyilatkozom, hogy Önkormányzatunk előreláthatólag igénybe kívánja venni a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. víziközmű vagyonra vonatkozó vagyonnyilvántartás vezetésére 
vonatkozó szolgáltatását.  

Kelt: Úrkút, 2016. március 31. 

        Fülöp Zoltán Gyuláné 
               polgármester 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

18/2016. (IV.12.) határozat 
 
Tárgy:  „Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztése, felújítási munkáinak kivitelezése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) megbízza a Firmiter Füred Bt-t az „Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztése, 
felújítási munkáinak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásával. Utasítja a 
Polgármestert, hogy a megbízási szerződést – 150 000,- Ft+ 0,- Ft Áfa összeg erejéig – 
kösse meg. 

b)  a bírálóbizottság elnökének dr. Puskády Norbertet (jogi szakértelem), tagoknak Pichler 
Zoltánnét (pénzügyi szakértelem), Bodor Gézát (közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelem), és Harsányi Istvánt (közbeszerzési szakértelem) megválasztja. 

c) elfogadja az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást és ajánlattételi 
dokumentációt, egyúttal utasítja a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az 
„AVÉP” Ajkai Építőipari Kft-nek, a KIVSZER INVEST KFt-nek, a CON-BAU Térkő 
Gyártó és Kivitelező Kft-nek, valamint a „SZAKI” Takács Szabolcs egyéni 
vállalkozónak küldje meg. 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

19/2016. (IV.12.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés a TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való indulásról 

 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a TOP-2.1.3.-15 kódszámú 
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című – az előterjesztésben foglalt 
tartalommal történő – pályázat benyújtásával. 

Utasítja a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

20/2016. (IV.12.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés a 2016. évi lakossági ivóvíz-és csatornaszolgáltatás támogatás iránti pályázat 
benyújtásáról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a 2016. 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 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

21/2016. (IV.26.) határozat 
 
Tárgy:  Óvodavezetői pályázat kiírása 

1. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Karisztl Jánosné közalkalmazotti 
jogviszonyát a kérelmére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
30. § (4) bekezdése alapján 2017. február 1-vel megszünteti. A közalkalmazottat a 
augusztus 2-tól mentesíti a munkavégzés alól, azzal, hogy tárgyévi szabadságát június 1-től 
augusztus 1-ig kiadja. 

 
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat tegye meg. 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Karisztl Jánosné óvodavezető több, 
mint négy évtizedes óvodapedagógusi munkáját megköszöni, kívánja, hogy nyugdíjas éveit 
sokáig, jó egészségben élvezze. 
 

2. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 
pályázatot ír ki az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati 
felhívás – jogszabály szerinti – közzétételéről és a pályázati eljárás lefolytatásával 
összefüggő feladatok ellátásával. 
 
A Képviselő-testület a beérkező pályázatok előzetes véleményezését végző bizottság 
tagjainak Mádl Ildikó (óvónő), Imri Zoltánné (óvónő), és Molnárné Titscher Mariann 
(tanító) lakosokat választja.  

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 
 

Úrkút Község Önkormányzata 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet: óvodavezető (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2017. február 01. – 
2022. január 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Veszprém Megye, 8409 Úrkút, Mester u. 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az óvoda irányítási, 
ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes 
működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a 
különböző szakmai szervezetekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és 
tárgyi feltételeinek biztosítása. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• Felsőfokú iskolai végzettség, német nemzetiségi óvodapedagógus, 
• óvodapedagógus munkakörben szerzett tapasztalat – legalább 5 év feletti szakmai 

tapasztalat, 
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- Óvodavezetői munkakörben szerzett tapasztalat – legalább 1-3 év vezetői tapasztalat. 
Elvárt kompetenciák: 

Kiváló szintű kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• szakmai önéletrajz, 
• iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata, 
• szakmai gyakorlat igazolása, 
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési program, 
•  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
• a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához 



 
 

hozzájárul-e, vagy kéri a zárt ülés tartását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. február 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak Úrkút Község Önkormányzata címére történő 
megküldésével (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 431/2016., valamint a beosztás 
megnevezését: óvodavezető. 

• Személyesen:  Fülöp Zoltánné polgármester,  Veszprém  megye, 8409  Úrkút, Rákóczi 
u. 45. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A képviselő-testület a pályázatok áttekintését, a véleményezésre jogosultak véleményének 
megismerését és a személyes meghallgatást követően dönt a megbízásról. A képviselő-testület 
fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

Egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója szükség szerint szolgálati lakást biztosít a 
nyertes pályázónak. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

Oktatási és Kulturális Közlöny  
www.palyazat.gov.hu 
www.urkut.hu 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

22/2016. (IV.26.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés házi segítségnyújtással kapcsolatban 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. házi segítségnyújtást - 2016. július 1-től - biztosít Úrkút község közigazgatási 

területén, 
2. az 1. melléklet szerint elfogadja a házi segítségnyújtás szakmai programját, 
3. felszólítja a jegyzőt, hogy a szolgáltatások térítési díjaival kapcsolatos rendelet-

tervezetet a képviselő-testület következő ülésére készítse el, 
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-3 pontban foglaltakhoz szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

23/2016. (IV.26.) határozat 
 
Tárgy:  Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztése, felújítási munkáinak kivitelezése” 
Döntés-előkészítő javaslat 

1. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete „Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 
fejlesztése, felújítási munkáinak kivitelezése” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján 
lefolytatott eljárásban a 4 ajánlattevő közül a legmagasabb pontszámú– ajánlattevőt, azaz 
az “AVÉP” Ajkai Építőipari Kft. ajánlatát fogadja el. 

2. 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 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

24/2016. (IV.26.) határozat 
 
Tárgy:  Pályázati önrész biztosítása az Úrkút SK részére 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az MLSZ által kiírt 2016/2017-es 
bajnoki szezonra kiírt TAO-os pályázat keretén belül biztosítja az Úrkút SK-nak a 371 
hrsz. alatti területen található murvás parkoló aszfaltozásához a szükséges önrészt, 
legfeljebb 2 000 000,- Ft összegben, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
rendelet K7 Felújítások „Pályázati önrész” sor terhére. 

2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat beadásához szükséges tulajdonosi 
nyilatkozatokat megtegye. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

25/2016. (IV.26.) határozat 
 
Tárgy:  Napelemes közvilágítás telepítése 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kilencház utcában és a Zsófia 
pusztai buszmegállóban felállítandó napelemes közvilágítási lámpák kihelyezésre 
beérkezett árajánlatok közül a Gátiba Energie Kft. bruttó 1 219 200,- Ft összegű 
árajánlatát fogadja el.  

2.) A kivitelezés előirányzatát a K6 beruházások előirányzat – 934.720.-Ft -, valamint az 
általános gazdasági tartalék terhére biztosítja. 

3.) Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez 
szükséges szerződés megkötésére. 

4.) Felkéri a jegyzőt az előirányzat-módosítás végrehajtására. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

26/2016. (IV.26.) határozat 
 
Tárgy:  8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 1. ajtó alatti lakás bérbeadása. 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Csokonai u. 1. sz. 
1. ajtó alatti lakást egy éves határozott időre, 8 200,- Ft/hó ellenében, Fuchsné Kungl Anita 
kérelmező részére bérbe adja. 
 
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

27/2016. (IV.26.) határozat 
 
Tárgy:  2015. évi belső ellenőrzési jelentés 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évről szóló, összefoglaló belső 
ellenőrzési jelentést az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 
2015. ÉVRŐL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                              
                                                           Készítette:  Molnár Erika 

                                                                                          Regisztrált belső ellenőr 
                                                                                              Reg.szám: 5113112 
 
 
 
 
 

Készült: 2016.február hó 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

2015. ÉVRŐL 

Készült a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ber.) 49. § (1) bekezdésében előírtak 
szerint, illetve a Ber. 48. §-ban foglalt előírt tartalommal és szerkezetben, az Intézményben 
végzett belső ellenőrzési tevékenységről és annak feltételrendszeréről. 
 
 
 
 
 
 
 
A jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 48. § a)-c) pontjai alapján foglalja össze a belső 
ellenőrzés által végzett tevékenységet. 
 A jelentés célja: a költségvetési szerv belső ellenőrzési tevékenységének áttekintése, 
elemzése, értékelése, figyelemmel a 370/2011.(XII.31) Kormányrendelet 49.§(1),(3) 
bekezdésében előírtakra. 
A szervezet neve: Úrkút Község Önkormányzata  
                               8409 Úrkút, Rákóczi u.45. 
 
Az ellenőrzést végző személy neve: 
Molnár Erika egyéni vállalkozó, regisztrált belső ellenőr, regisztrációs száma: 5113112 

 
1.    A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása  
Úrkút Község Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve formáját, tartalmát tekintve a 
193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet szerint készült. 

A belső ellenőrzési feladatok ellátásának keretében, Úrkút Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete által elfogadott 2015.évi belső ellenőrzési munkaterv alapján - külső 
szakértő közreműködésével – két ellenőrzésre került sor. 
 
A végrehajtott ellenőrzések tárgya, időpontjai a következők voltak: 
I. Az ellenőrzés tárgya:  
A 2014.évi helyi adók megállapítására vonatkozó szabályozás, az adóbevételek 
tervezésének, teljesítésének ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés helye: Polgármesteri Hivatal Úrkút,Rákóczi u.45. 
 
Az ellenőrzés időtartama:  2015.május 11. – 2015.június 19. között 
 
Az ellenőrzés típusa:   rendszerellenőrzés 
 
Az ellenőrzés a 2014.évet érintette. Az ellenőrzésről készített jelentés határidőben, 
2015.június 19. -ig leadásra került. 
 
 



 
 

II. Az ellenőrzés tárgya: 
Úrkút Községi Önkormányzat által - az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodában - 
működtetett főzőkonyha gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzése. 
 
Az ellenőrzés helye: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda Úrkút, Mester u.1. 
 
Ellenőrzés időtartama:          2015.szeptember 22 . – október 24. között   
 
Az ellenőrzés típusa:   szabályszerűségi ellenőrzés 
  
Az ellenőrzés a 2014.évet érintette. Az ellenőrzésről készített jelentés határidőben, 
2015.november 6. -ig leadásra került.  

Az ellenőrzések a Pénzügyminisztérium Módszertani Útmutatója és, az önkormányzat 
jóváhagyott „Belső ellenőrzési kézikönyve”, a Nemzetközi Standardok, a Belső Kontroll 
Kézikönyv minta figyelembevételével történt. 
 
2.  Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 
 
2015.évben az ellenőrzések az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott Ellenőrzési 
munkaterv, illetve a megbízott belső ellenőr által készített ellenőrzési programok szerint 
kerültek a meghatározott határidőre végrehajtásra. 
  
Az elrendelt ellenőrzések a kockázat kezelés/felmérés alapján a következő területekre 
irányult: 
 
1) A 2014.évi helyi adók megállapítására vonatkozó szabályozásra, az adóbevételek 

tervezésére-, teljesítésére. 
 
Az ellenőrzés céljai az alábbiak voltak: 
-  A helyi adópolitika kialakítására, a helyi adóztatás eredményességére tett intézkedések 
értékelése, 
- Az önkormányzati adóigazgatás, végrehajtás hatékonyságának, eredményességének 
értékelése, 
-   A helyi adók tervezésének, pénzügyi teljesítésének ellenőrzése, 
-  A helyi adók nyilvántartásának, a belső kontrollok kialakításának ellenőrzése. 
 
Az ellenőrzési jelentés összegző megállapításai szerint: 
„Az adóigazgatás belső kontrollrendszere - a jelentésben tett megállapítások szerint – jól 
működik. A vizsgált időszakban helyszíni adóellenőrzések nem, csak a polgármesteri 
hivatalban adategyeztetések történtek, melynek következményeként a tartozással rendelkező 
adózók részére felszólításokat küldtek ki. 2014. évben sem a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal, sem más külső szerv, illetve belső ellenőrzés által nem ellenőrizték a hivatal 
adóigazgatási feladatainak ellátását. 
Az ellenőrzés a vizsgált területet „megfelelőnek” minősítette. Az ellenőrzési jelentés 
megállapításai arra utalnak, hogy a belső ellenőrzési pontok, folyamatok rendszerét minden 
esetben működtették, illetve megfelelően nyomon követték.” 

Az ellenőrzési jelentés megállapításai intézkedési terv készítését nem igényelték.  
 



 
 

 
2) Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodában működtetett főzőkonyha 

gazdálkodásának szabályszerűségére. 
 
Az ellenőrzés céljai az alábbiak voltak: 
- Az önkormányzat által működtetett konyha gazdálkodása során a törvényességet, a 
szabályszerűséget, célszerűséget biztosították-e.  
 -Az ellátandó feladatok és az azokhoz rendelkezésre álló pénzforrások összhangja biztosított 
volt-e. 
- A konyha kapacitás - kihasználtsága milyen mértékű, az esetleges szabad kapacitások 
feladattal leköthetőek-e. 
- A pénzügyi elszámolások során a Számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendeletek 
előírásai érvényesültek-e. 
Az ellenőrzési jelentés összegző megállapításai szerint: 
„Úrkút Község Önkormányzata az élelmezési tevékenységet a Úrkúti Német Nemzetiségi 
Óvodában működő főzőkonyhán keresztül látja el. A szervezet az önkormányzat Alapító 
okirata szerint az óvodáskorú gyermekek, az óvodai alkalmazottak, az iskolai tanulók, a 
szociális étkezők étkeztetését biztosítja. A saját fenntartású konyha Működési engedéllyel, 
Élelmezési szabályzattal, Leltározási szabályzattal rendelkezett. A konyha kihasználtsága a 
vizsgált időszakban jónak mondható, a változás dinamikája kiegyensúlyozott. Az intézmény a 
kapacitáskihasználtság biztosításához megfelelő raktári helyiséggel rendelkezik, eszközei, 
berendezései a teljes kapacitás gazdaságos ellátására alkalmasak. A dolgozók rendelkeztek 
munkaköri leírással, melyek részletesen tartalmazták feladataikat, felelősségüket.  
 
Összességében megállapítható, hogy a vizsgált időszakban az élelmezési feladatok, az 
élelmezéssel összefüggő gazdálkodási feladatok szabályszerűen kerültek ellátásra. A 
szervezet a pénzügyi kereteit betartva igyekszik kalóriadús, változatos és házias ételekkel 
kiszolgálni az óvodás-, iskoláskorú gyermekeket, a felnőtt étkezőket, valamint a nyugdíjas 
korúakat. 
 
Az élelmezésvezetővel és az óvodavezetővel lefolytatott interjú során az ellenőrzés 
megállapította, hogy a munkafolyamatba épített ellenőrzés működik, mely segíti és 
hatékonnyá teszi a célkitűzések megvalósítását. Az ellenőrzés az ellenőrzött területet 
megfelelőnek minősíti, hiányosságokat feltáró javaslatokat nem fogalmazott meg.” 

Az ellenőrzési jelentés megállapításai intézkedési terv készítését nem igényelték.  
 
Az ellenőrzések során az önkormányzat vezetőivel és munkatársaival az együttműködés 
megfelelő volt, az ellenőrzés során felmerülő kérdések az érintettekkel egyeztetésre kerültek. 
 
Az ellenőrzésekhez készített ellenőrzési programokban szereplő vizsgálati feladatok 
teljesítésre kerültek. Az ellenőrzési jelentések az ellenőrzési célok megvalósítását 
tartalmazzák, a jelentésekben tett megállapításokat az önkormányzat jegyzője - mindkét 
ellenőrzés esetében - a jelentés záradékolásával elfogadta. 
 
A 2015.évi belső ellenőrzések során a munkatervtől eltérés nem történt. A tartalékidő terhére 
az ellenőrzési munkaterven felül nem történt ellenőrzés.  
 
 
3. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása   



 
 

 
3.1. Az ellenőrzési tervet kockázatbecslésen, kockázatelemzésen alapulóan - a vezetői 
információkra és tapasztalatokra is tekintettel - a belső ellenőr állította össze.  
A kockázatok súlyozása, azok felmérése, a javaslatok összeállítása, a kockázatelemzés 
minden területre történő kiterjesztése elősegíti az ellenőrzések jobb tervezhetőségét, az 
ellenőrzendő területek szükségszerű lefedettségét biztosítja. 
 
3.2.   A belső ellenőrzés személyi feltételei: 
 
Az önkormányzatnál a belső ellenőrzés személyi feltétele a Ber.4.§ (1) bek.-ben előírtak 
betartásával - külső szakember megbízásával, megbízási szerződés alapján – került 
biztosításra.  
 
 
 
 
3.3.  A belső ellenőr 2015.évi szakmai képzései: 
 
A belső ellenőr szakmai képzése, továbbképzése biztosított. A törvényi előírásoknak 
megfelelően Pénzügyminisztérium által regisztrált, e tevékenységét folytató továbbképzésre 
kötelezett szakember. 2014.évben – a kétévente kötelező, ÁBPE II. típusú – továbbképzést 
teljesítette, a 2016.évben „soros” továbbképzésre bejelentkezett. Szakmai továbbképzéseken, 
előadásokon saját költségén vesz részt. 
 
3.4.  A belső ellenőrzés tárgyi feltételei: 
 
A belső ellenőr saját személygépkocsival látja el munkáját. A számítástechnikai eszközöket, 
irodaszereket önállóan biztosítja. 
 
3.5. A  tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők 
 

• 2015.évben az önkormányzat-és az óvoda gazdasági szervezeténél lefolytatott 
ellenőrzés során akadályozó tényezők nem merültek fel. 

• Az ellenőrzések során valamennyi dokumentációhoz, azok ellenőrzéséhez való 
hozzáférést biztosították. 

• A belső ellenőr funkcionális függetlensége a Belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak 
szerint biztosított volt. 

Az ellenőrzési jelentések megfeleltek az előírásoknak és a standardoknak. A jelentések érdemi 
ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak. A megállapítások elfogadását a záradékolások 
minősítik, -„észrevételt nem kívánok tenni” – megjegyzéssel, a jelentések átvételével 
egyidejűen. 
 
4. A tanácsadó tevékenység bemutatása  
A megbízási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr tanácsadói tevékenységgel nem lett 
megbízva. Szakmai-, gyakorlati tapasztalatait, információit az ellenőrzések során megossza az 
intézmény vezetőjével, pénzügyi-számviteli munkatársaival. 
  
5. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján  
2015.évben a belső ellenőrzés során tett ajánlások, javaslatok mérhető célkitűzéseket 
fogalmaztak meg. Az ellenőrzési jelentések megállapításaira javaslatok megtételére nem 



 
 

került sor, így Intézkedési terv készítése nem volt szükséges. Az önkormányzat a Folyamatba 
épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről (FEUVE) szóló szabályzatot, Ellenőrzési 
nyomvonalat, a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét elkészítette. Átdolgozásra került 
a „Belső kontroll kézikönyv”. 
A FEUVE rendszer folyamatos működtetése szükséges ahhoz, hogy az önkormányzatnál és 
költségvetési szervénél rendelkezésére álló eszközök és források a szabályszerű és 
megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra. 
 
5.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának 
és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok a munkatervi 
ellenőrzés sorrendjében a következők voltak: 
 
1)    A 2014.évi helyi adók megállapítására vonatkozó szabályozásnak, az adóbevételek 
tervezésének, teljesítésének ellenőrzése. 
 
Az ellenőrzési jelentés összegző megállapításai szerint: 
„Az adóigazgatás belső kontrollrendszere - a jelentésben tett megállapítások szerint – jól 
működik. A vizsgált időszakban helyszíni adóellenőrzések nem, csak a polgármesteri 
hivatalban adategyeztetések történtek, melynek következményeként a tartozással rendelkező 
adózók részére felszólításokat küldtek ki. 2014. évben sem a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal, sem más külső szerv, illetve belső ellenőrzés által nem ellenőrizték a hivatal 
adóigazgatási feladatainak ellátását. 
Az ellenőrzés a vizsgált területet „megfelelőnek” minősítette. Az ellenőrzési jelentés 
megállapításai arra utalnak, hogy a belső ellenőrzési pontok, folyamatok rendszerét minden 
esetben működtették, illetve megfelelően nyomon követték.” 

Az ellenőrzési jelentés megállapításai intézkedési terv készítését nem igényelték.  
 
 
2) Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodában működtetett főzőkonyha gazdálkodása 

szabályszerűségének ellenőrzése. 
 
Az ellenőrzési jelentés összegző megállapításai szerint: 
„Úrkút Község Önkormányzata az élelmezési tevékenységet a Úrkúti Német Nemzetiségi 
Óvodában működő főzőkonyhán keresztül látja el. A szervezet az önkormányzat Alapító 
okirata szerint az óvodáskorú gyermekek, az óvodai alkalmazottak, az iskolai tanulók, a 
szociális étkezők étkeztetését biztosítja. A saját fenntartású konyha Működési engedéllyel, 
Élelmezési szabályzattal, Leltározási szabályzattal rendelkezett. A konyha kihasználtsága a 
vizsgált időszakban jónak mondható, a változás dinamikája kiegyensúlyozott. Az intézmény a 
kapacitáskihasználtság biztosításához megfelelő raktári helyiséggel rendelkezik, eszközei, 
berendezései a teljes kapacitás gazdaságos ellátására alkalmasak. A dolgozók rendelkeztek 
munkaköri leírással, melyek részletesen tartalmazták feladataikat, felelősségüket.  
 
Összességében megállapítható, hogy a vizsgált időszakban az élelmezési feladatok, az 
élelmezéssel összefüggő gazdálkodási feladatok szabályszerűen kerültek ellátásra. A 
szervezet a pénzügyi kereteit betartva igyekszik kalóriadús, változatos és házias ételekkel 
kiszolgálni az óvodás-, iskoláskorú gyermekeket, a felnőtt étkezőket, valamint a nyugdíjas 
korúakat. 
 
Az élelmezésvezetővel és az óvodavezetővel lefolytatott interjú során az ellenőrzés 



 
 

megállapította, hogy a munkafolyamatba épített ellenőrzés működik, mely segíti és 
hatékonnyá teszi a célkitűzések megvalósítását. Az ellenőrzés az ellenőrzött területet 
megfelelőnek minősíti, hiányosságokat feltáró javaslatokat nem fogalmazott meg.” 

Az ellenőrzési jelentés megállapításai intézkedési terv készítését nem igényelték.  
 
 
6. A belső kontrollrendszer elemeinek értékelése  
 
A kontrollkörnyezet, a kockázatkezelési rendszer, a kontroll tevékenységek, az információs és 
kommunikációs rendszer, a monitoring (nyomon követési rendszer) értékelésére külön, a 
jelentésekben foglaltakon kívül nem került sor. Értékelésüket a jelentések tartalmazzák. 
 
1)    A 2014.évi helyi adók megállapítására vonatkozó szabályozásnak, az adóbevételek 
tervezésének, teljesítésének ellenőrzése. 
 „Az adóigazgatás belső kontrollrendszere - a jelentésben tett megállapítások szerint – jól 
működik.” 
 
3) Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodában működtetett főzőkonyha gazdálkodása 

szabályszerűségének ellenőrzése. 
„Az élelmezésvezetővel és az óvodavezetővel lefolytatott interjú során az ellenőrzés 
megállapította, hogy a munkafolyamatba épített ellenőrzés működik, mely segíti és 
hatékonnyá teszi a célkitűzések megvalósítását.” 
 
A belső ellenőrzésről készült jelentések megállapításai az ellenőrzött szervezet vezetőjével a 
záró tárgyaláson egyeztetésre kerültek.  
 
 7.  Az intézkedési tervek megvalósítása  
A jelentések nem tartalmaztak olyan megállapításokat, melyek Intézkedési terv készítését 
szükségessé tették. A belső ellenőrzés és az Intézmény vezetői fontosnak tartják az 
ellenőrzések megállapításainak visszacsatolását, a megállapítások hasznosulásának 
értékelését, megbeszélését.  
 
A belső ellenőrzés során az ellenőrzött gazdasági szervezetek részéről együttműködést, 
„együttgondolkodást” tapasztaltam. Az ellenőrzés segítő szándéka, tanácsadó jellege, az 
ellenőrzések alkalmával tett iránymutatások az ellenőrzött szervezetek szabályszerű 
működését szolgálja.  
 
 
Úrkút, 2016.február 15. 
 
 
                                                                                        Molnár Erika                                            
                                                                                Regisztrált belső ellenőr    
                                                                                    Reg.szám:5113112                            
                                                                                       
 
Mellékletek:  

1) Nyilvántartás a 2015.évi belső ellenőrzésekről                                                        
2) Nyilvántartás a 2015.évi ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról  



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

28/2016. (IV.26.) határozat 
 
Tárgy:  Vélemény iskolaigazgatói pályázatról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hauser Lajos Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezető beosztásával kapcsolatban Tróbertné Klein 
Beáta pályázó vezetői megbízásával egyetért.  
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

29/2016. (V.31.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés telekalakításról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a telekalakításhoz hozzájárul, azzal, 
hogy 

- Keller Krisztián (Úrkút, Sport u. 12.) 518/2 hrsz-ú ingatlanába beolvad 825 m2 terület, 
melyért bruttó 1 237 500,- Ft-ot fizet meg egy összegben, 

- Lipp Zoltán (Úrkút, Hősök u. 40.) kérelmező részére eladja a kialakuló 516/9 hrsz-ú, 
1 000 m2 területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant, melyért bruttó 
1 500 000,- Ft-ot fizet meg kérelmező, egy összegben, 

- Farkas István és Farkasné Lipp Adrienn (Úrkút, Hősök u. 65.) kérelmezők részére ½-
1/2-ed arányban eladja a kialakuló 516/10 hrsz-ú, 1 002 m2 területű kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlant, melyért bruttó 1 503 000,- Ft-ot fizet meg kérelmező, 
egy összegben. 

- Dr. Dóczy Mariann és Dr. Tóth János (Úrkút, Hősök u. 36.) kérelmezők részére ½-
1/2-ed arányban eladja a kialakuló 516/7 hrsz-ú, 1 000 m2 területű kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlant, melyért bruttó 1 500 000,- Ft-ot fizetnek meg 
kérelmezők, egy összegben. 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 516/9, az 516/10 és az 516/7 hrsz-ú 
ingatlanokra négy éves beépítési kötelezettséget ír elő azzal, hogy a beépítési kötelezettség 
kezdő időpontja a víz, villany, szennyvízelvezetés közműhálózat üzembe helyezésének 
időpontja. Amennyiben a kérelmező beépítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az 
Önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg a fent meghatározott vételáron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a változási vázrajz záradékolására, 
valamint a fenti jogügyletekhez szükséges szerződések megkötésére. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

30/2016. (V.31.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés aTOP-3.2.1.-15 kódszámú pályázaton való indulásról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a TOP-3.2.1.-15 kódszámú 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű című – az előterjesztésben 
foglalt tartalommal történő – pályázat benyújtásával. 
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

31/2016. (V.31.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés az egészségügyi fejlesztést szolgáló pályázat benyújtásáról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések intézményfejlesztés alcélú támogatási igény benyújtásával 
a Május 1 tér 7. sz. alatti orvosi rendelő felújítása érdekében – az előterjesztésben foglalt 
tartalommal – és a szükséges 5 % önrészt (262.624 Ft-ot) az önkormányzat 2016. évi 
költségvetési rendeletének K7 pályázatokhoz önrész biztosítása előirányzat terhére biztosítja. 
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

32/2016. (V.31.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés az önkormányzati infrastruktúrafejlesztésre vonatkozó pályázat benyújtásáról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések belterületi utak, hidak, járdák alcélú támogatási igény 
benyújtásával a Béke utca és Rákóczi utca melletti járda részbeni felújítása érdekében – az 
előterjesztésben foglalt tartalommal – és a szükséges 15 % önrészt (2.416.990 Ft-ot) az 
önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének K7 pályázatokhoz önrész biztosítása 
előirányzat terhére biztosítja. 
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

33/2016. (V.31.) határozat 
 
Tárgy:  Testvér-települési megállapodás 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a testvér-települési 
szerződés szövegét, utasítja egyúttal a polgármestert annak aláírására. A több napos 
rendezvény lebonyolítását követően részletes pénzügyi elszámolás alapján dönt a költségek 
viseléséről. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

A magyar és a német kapcsolatok történelmi alapjainak ismeretében, a két ország közötti 
megállapodások szellemében, és a szabad és demokratikus Európa reményében 

ÚRKÚT  (Magyarország, Veszprém megye)  
és 

OBERPLEICHFELD (BRD, Bajorország, Würzburg megye) 

települések és egyesületek 

TESTVÉRTELEPÜLÉSI EGYEZMÉNYT 
kötnek. 

Úrkút Települési és Német Nemzetiségi Önkormányzata, valamint Oberpleichfeld 
Önkormányzata, illetve az Úrkúti és Oberpleichfeldi Baráti Kör hitet tesz, hogy: 

- baráti kapcsolatokat hoznak létre, ezeket kibővítik és elmélyítik; 
- a partnerséget kiterjesztik az Úrkúton élő német nemzetiség támogatására 

anyanyelvének, kultúrájának, hagyományának ápolására; 
- községeik történelmi és kulturális értékeit egymásnak bemutatják és ápolják, ezzel is 

hozzájárulva a két nép közötti bizalom erősítéséhez;  
- kölcsönösen támogatják egymást polgáraik jóléte érdekében végzett községi feladataik 

ellátásában, rendszeres információ cserét valósítanak meg közigazgatási 
tapasztalataikat illetően;  

- elősegítik kapcsolatok kialakítását a kultúra, a sport, a hitélet és egyéb területeken a 
civil, egyházi és privát intézmények, szervezetek között, amelyek létrehozásáról 
önállóan és saját felelősségre döntenek; 

- megvalósítják a diák- és ifjúsági csere utakat; 
- kölcsönösen részt vesznek a települések kiválasztott rendezvényein; 
- segítően közreműködnek vállalkozások közötti gazdasági és kereskedelmi 

kapcsolatainak kiépítésében; 
- támogatják a két település közötti turizmust; 
- a helyi médiában közzé teszik a településekről szóló információkat, és közismertté 

teszik a két község szimbólumait. 
 
Ezen megállapodást a települések önkormányzatai jóváhagyásával a két polgármester és 
az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, illetve a Baráti Kör egyesületek 
elnökei írják alá. 
   
Úrkút, 2016. június 18. 
 

 
Martina Rottmann     Fülöp Zoltánné    
Polgármester      Polgármester     
Oberpleichfeld               Úrkút Község Önkormányzata 
  

Pichler József 
elnök 
Német Önkormányzat 
 

Csik Attiláné       Kilian Limbach 
Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör elnöke   Vorsitzender des Freundeskreises 
 



 

 

Im Bewusstsein der historischen Grundlage der deutsch-ungarischen Beziehungen, im Geiste 
der Vereinbarungen zwischen beiden Ländern, und in der Hoffnung auf ein freies und 

demokratisches Europa, beschließen die Gemeinden und Vereine 

OBERPLEICHFELD  (BRD, Bayern, Kreis Würzburg) 
und 

ÚRKÚT  (Ungarn, Komitat Veszprém) 
eine 

PARTNERSCHAFTSVEREINBARUNG 
 

Die Gemeinde-Selbstverwaltungen von Oberpleichfeld und Úrkút, und die Deutsche 
Selbstverwaltung von Úrkút, sowie die beiden Freundeskreise in Oberpleichfeld e.V. und 
in Úrkút e.V. bekennen sich dazu, 
- freundschaftliche Beziehungen ins Leben zu rufen, sie zu erweitern und vertiefen; 
- ihre Partnerschaft auch auf in Úrkút lebende Deutsche Nationalität zu erstrecken, 

hinsichtlich auf Sprache, Kultur, Traditionspflege; 
- die geschichtlichen und kulturellen Werte ihrer Gemeinden zu erschließen und zu 

pflegen, um damit zum gegenseitigen vertrauensvollen Verständnis der beiden Völker 
beizutragen; 

- sich gegenseitig in der Erfüllung der kommunalen Aufgaben zum Wohle der Bürger zu 
unterstützen und Informations- und Erfahrungsaustausch ihrer Verwaltungen 
durchzuführen; 

- kulturelle, sportliche und sonstige Kontakte zu öffentlichen, kirchlichen oder privaten 
Einrichtungen, Organisationen, Vereinen und Verbänden herzustellen, wobei diese ihre 
Beziehungen selbstständig und eigenverantwortlich abstimmen; 

- Schüler- und Jugendaustausch durchzuführen; 
- sich gegenseitig auf ausgewählten Veranstaltungen beider Gemeinden zu besuchen; 
- bei der Aufnahme von Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Unternehmen 

behilflich mitzuwirken; 
- den Tourismus zwischen beiden Gemeinden zu fördern; 
- Informationen ihrer Partnergemeinde durch die örtliche Medien zu veröffentlichen und 

die Symbole ihrer Partnergemeinde offenkundig zu tun. 
 
Diese Vereinbarung wurde laut der Beschlüsse der Gemeindevertretungen unterzeichnet. 

 
Úrkút, 18. Juni 2016   
 

 
Martina Rottmann   Fülöp Zoltánné  Josef Pichler 
Bürgermeisterin    Bürgermeisterin  Vorsitzender der Deutschen 
Oberpleichfeld   Gemeinde Úrkút  Selbstverwaltung Úrkút 
 
 
 
  Kilian Limbach   Csik Attiláné 
  Vorsitzender    Vorsitzende 
  Freundeskreis    Freundeskreis 

  Oberpleichfeld-Úrkút   Úrkút-Oberpleichfeld



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

34/2016. (V.31.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés iskolai kerítés elbontásáról 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hauser Lajos Általános Iskola 
előtti betonkerítés bontásáról beérkezett árajánlatok közül a Baumidex Kft. bruttó 
1.206.500.-Ft összegű árajánlatát fogadja el.  

2.) A kivitelezés előirányzatát a K7 felújítások előirányzat terhére biztosítja. 
3) Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez 

szükséges szerződés megkötésére. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

35/2016. (V.31.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés a 410/1 hrsz-ú ingatlan elbirtoklásáról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 410/1 hrsz-ú, 
garázs, udvar megnevezésű, természetben a Jókai u. 2/8 melletti ingatlan Somogyi Imréné (sz. 
Szabó Ildikó) 1/1 tulajdonába kerüljön elbirtoklás jogcímen, azzal, hogy a felmerülő 
költségeket kérelmező állja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

36/2016. (V.31.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés a 412/18 hrsz-ú ingatlan elbirtoklásáról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 412/18 hrsz-ú, 
gazdasági épület, udvar megnevezésű, természetben a Jókai u. 4/1 melletti ingatlan Puskády 
Péterné (sz. Vogl Éva) 1/1 tulajdonába kerüljön elbirtoklás jogcímen, azzal, hogy a felmerülő 
költségeket kérelmező állja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

37/2016. (V.31.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés a 420/7 hrsz-ú ingatlan elbirtoklásáról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 420/7 hrsz-ú, garázs, 
udvar megnevezésű, természetben a Ligetsor utca 9. melletti ingatlan Rieger Tibor 14/20-ad, 
Szabó Kálmán 3/20-ad, Adamek Istvánné 3/20-ad (sz. Orbán Gizella), tulajdonába kerüljön 
elbirtoklás jogcímen, azzal, hogy a felmerülő költségeket kérelmezők állják. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

38/2016. (V.31.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés a 396/12 hrsz-ú ingatlan elbirtoklásáról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 396/12 hrsz-ú, 
gazdasági épület megnevezésű, természetben a Rákóczi u. 43 mögötti ingatlan Imri Zoltán és 
felesége Imri Zoltánné (sz. Pichler Szilvia) 1/3-1/3-ad, valamint Máté Rajmund 1/3-ad 
tulajdonába kerüljön elbirtoklás jogcímen, azzal, hogy a felmerülő költségeket kérelmezők 
állják. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

39/2016. (V.31.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés a gyermeknapi rendezvény megvalósításának önkormányzati hozzájárulásáról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermeknap megrendezésének 
költségeihez bruttó 250 000,- Ft összeggel járul hozzá, melyet a költségvetési rendeletben 
tervezett dologi kiadások előirányzatból (190 500,- Ft) biztosít, valamint e célra átcsoportosít 
a gazdasági tartalék terhére bruttó 59 500,- Ft pótelőirányzatot. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

40/2016. (V.31.) határozat 
 
Tárgy:  Helyi értéktár létrehozása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete települési értéktár megalapítását 
határozza el. 
A képviselő-testület Úrkút Települési Értéktár Bizottságot alakít, az alábbi tagokkal:  
 

- elnök: Rostási József, a Faluvédő és Kulturális Egyesület tagja, 
- Horváthné Rieger Anita kulturális szervező, 
- Pichler József, az Úrkúti német nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
- Pichler Józsefné önkormányzati képviselő. 

 
A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási 
szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési szabályzatot elfogadja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Veszprém Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnökét tájékoztassa.  
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

41/2016. (V.31.) határozat 
 
Tárgy:  Térfigyelő kamera-rendszer kiépítésének elhatározása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy vizsgálja 
meg a térfigyelő kamerarendszer – különös tekintettel az átmenő forgalomra és a 
frekventáltabb helyekre - telepítésének lehetőségeit és költségeit, majd legkésőbb szeptember 
30-ig terjessze a képviselő-testület elé a kiépítésre irányuló javaslatát. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

42/2016. (V.31.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés a zsófiapusztai szennyvíz-csatorna javítás költségviseléséről 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági tartalék terhére kiegyenlíti 
- a Sope Bt. bruttó 67 310 Ft összegű számláját, mely a zsófiapusztai közterületen lévő 

dugulás-elhárítás költségét (szippantás, tisztítás) tartalmazza, valamint 
- Lipp Zoltán egyéni vállalkozó kiadását – számla ellenében - legfeljebb bruttó 50 E Ft 

értékben, mely a közmű helyreállításra vonatkozik. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

43/2016. (VI.17.) határozat 
 
Tárgy:  A 31/2016. (V.31.) határozat módosítása 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2016. (V.31.) határozatának 
szövege helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések intézményfejlesztés alcélú támogatási igény benyújtásával 
a Május 1 tér 7. sz. alatti orvosi rendelő felújítása érdekében – az előterjesztésben foglalt 
tartalommal – és az arányosításból adódóan a gazdasági tartalék terhére biztosítja a nem 
támogatott szolgálati lakás felújítását, melynek aránya 60 % (3 151 495,- Ft), míg a K7 
pályázatokhoz önrész biztosítása előirányzat terhére biztosítja a támogatott tartalomhoz 
szükséges 5% önrészt (105 050,- Ft), így összesen a pályázathoz 3 256 544,- Ft önrészt 
biztosít. 
 

 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

44/2016. (VI.28.) határozat 
 
Tárgy:  Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (III.26.) 
határozatának hatályon kívül helyezése 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi Úrkút Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (III.26.) határozatát. 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

45/2016. (VI.28.) határozat 
 
Tárgy:  Konzorciumi megállapodás a TOP-3.2.1-15 pályázat benyújtásáról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Úrkút Község 
Önkormányzata a projekt megvalósítása érdekében konzorciumi megállapodást kössön az 
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatallal, azzal, hogy a konzorcium vezetője Úrkút Község 
Önkormányzata lesz. 
 

 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

46/2016. (VI.28.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés az önkormányzati étkeztetési fejlesztések érdekében pályázat benyújtásáról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, 
fejlesztésével, akadálymentesítésével alcélú támogatási igény benyújtásával – az 
előterjesztésben foglalt tartalommal – és a szükséges 5 % önrészt (386.082 Ft-ot) az 
önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének K7 pályázatokhoz önrész biztosítása 
előirányzat terhére biztosítja. 
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

47/2016. (VI.28.) határozat 
 
Tárgy:  A Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos törvényességi felhívás 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ismételt törvényességi felhívással 
egyetért. Utasítja a polgármestert, hogy a törvényességi felhívás megszüntetése érdekében 
tegye meg a szükséges intézkedéseket, vizsgálja meg egyúttal a pályázati lehetőségeket. 

 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

 
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

48/2016. (VIII.2.) határozat 
 
Tárgy:  Úrkúti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkút Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak 
szerint jóváhagyja. 

A Képviselő-testület döntése 2016. augusztus 3-án lép hatályba. 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításáról a Hivatal köztisztviselőit tájékoztassa, valamint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Szabályzatot készítse el. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

Úrkúti Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
 
 

1. Az Úrkúti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: 
SZMSZ) az I. 2. pont 1. alpontja helyébe a következő szöveg lép: 
 

„1. A Hivatal jogállása: A Hivatal az önkormányzat Képviselő-testülete által 
alapított - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) 
bekezdése alapján 1991. április 2-án létrehozott költségvetési szerv. A Hivatal, mint 
költségvetési szerv önálló jogi személy.” 

 
2. Az SZMSZ I. 2. pont 11. alpontja helyébe a következő szöveg lép: 

 
„11. A költségvetési szerv azonosító adatai:  

a) költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 429838 
b) statisztikai számjele: 15429836-8411-325-19   
c) adószáma: 15429836-1-19 
d) számlavezető pénzintézete: OTP Nyrt. Ajka 
e) költségvetési számlaszáma: 11748038-15429836 
f) ÁHTI azonosító: 722832” 

 
3. Az SZMSZ II. 2. pont 

a) 3. francia bekezdésében az „1959. évi IV. törvény” helyébe a „2013. évi V. 
törvény” szöveg, 

b) 12. francia bekezdésében az „1997. évi C. törvény” helyébe a „2013. évi XXXVI. 
törvény” szöveg, 

c) 38. francia bekezdésében a „2011. évi CVIII. törvény” helyébe a „2015. évi CXLIII. 
törvény” szöveg, 

d) 39. francia bekezdése helyébe „az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény” 

lép. 
 

4. Az SZMSZ V.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„1. Az egységes Hivatal belső munkaszervezeti egységei és elnevezése: 

- szociális és igazgatási ügyintéző, 
- pénzügyi ügyintéző I., 
- pénzügyi ügyintéző II., 
- pénzügyi és igazgatási ügyintéző, 
- adóügyi és igazgatási ügyintéző 

 
A Hivatal szervezeti ábráját az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 
 
A 3. mellékletben felsorolt munkaköröket betöltő köztisztviselők az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényben foglaltak szerint 
kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni.” 

 
5.  Az SZMSZ VI. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 



 

 
„VI. 

A belső szervezeti egységek feladatai 
 

1. Pénzügyi ügyintéző I. 
 
a) az Önkormányzat és a Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatok, 
b) számviteli feladatok, 
c) költségvetési, pénzellátási feladatok, 
d) önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartása, 
e) intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése, 
f) önkormányzat gazdasági programjának összeállítása, a végrehajtás szervezése. 
 
2. Pénzügyi ügyintéző II.  
 
a) az Önkormányzat és a Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatok, 
b) számviteli feladatok, 
c) költségvetési, pénzellátási feladatok, 
d) önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartása, 
e) intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése, 
f) önkormányzat gazdasági programjának összeállítása, a végrehajtás szervezése. 
 
3. Pénzügyi és igazgatási ügyintéző 
a) számviteli feladatok, 
b) nem lakáscélú helyiségek bérbeadása, üzemeltetése, az ehhez kapcsolódó 

végrehajtási feladatok ellátása, 
c) az Önkormányzat és a Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatok, 
d) közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyával, köztisztviselőnek nem 

minősülő munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos ügyek, 
e) közszolgálati nyilvántartás kezelése, 
f) intézményvezetők közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos ügyek, az 

intézményvezetők személyzeti munkájának ellenőrzése, 
g) választásokkal kapcsolatos ügyek, 
h) állampolgársági ügyek, 
i) anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok, 
j) önkormányzati vagyonhasznosítás. 
 
4. Adóügyi és igazgatási ügyintéző 
a) adókivetés, beszedés, nyilvántartás, könyvelés, 
b) méltányossági kérelmek elbírálása, adóigazolások kiállítása, 
c) adóhátralékok, adók módjára behajtandó köztartozások behajtása, 
d) ellenőrzési feladatok ellátása, 
e) ingatlan-értékelés, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, 
f) kereskedelmi igazgatás és telepengedélyezés, 
g) honvédelmi-, polgári védelmi és katasztrófavédelmi igazgatási feladatok. 
 
5. Szociális és igazgatási ügyintéző 
a) pénzbeli és természetben nyújtott szociális valamint a gyermekek és fiatal felnőttek 
rászorultságra tekintettel nyújtható támogatások biztosítása, 
b) központi iktatás, 



 

c) polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző adminisztrációs ügyeinek intézése, 
és egyéb szervezési feladatok, 
d) hagyatéki ügyek, 
e) állategészségügyi és állatvédelmi feladatok, 
f) talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek, 
g) hirdetmények közzététele.” 
 

6.  Az SZMSZ VII. 4. pontjának a) alpontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
„a) „Úrkút Község Polgármestere” – a „Községi Önkormányzat Jegyzője Úrkút és az 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete” feliratú bélyegzők használatára 
a polgármester, illetve a jegyző jogosult.” 
 

7.  Az SZMSZ 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
8. Hatályát veszti az SZMSZ 

a) I. 2. pont 6. alpontjának második mondata, 
b) II. 2. pont 15. 18. és 35. francia bekezdése, 
c) IV. 9. pontban az „és népi kezdeményezés” szöveg. 

 
Jelen módosítás az SZMSZ egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul érvényben 
maradnak.   



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

49/2016. (VIII.2.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  egyetért a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium által kiírt Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való 
részvételről. 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot két helyszínre nyújtsa be, a Közösségi ház 
udvarára a C típusút, illetve sportpálya parkolójára a B típusút. 

 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

50/2016. (VIII.2.) határozat 
 
Tárgy:  Óvodavezetői pályázat kiírása 

1. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi Úrkút Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2016. (IV.26.) határozatának 2. pontját. 
 
Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 
pályázatot ír ki az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére. 

 
A Képviselő-testület a beérkező pályázatok előzetes véleményezését végző bizottság 
tagjainak Mádl Ildikó (óvónő), Imri Zoltánné (óvónő), és Molnárné Titscher Mariann 
(tanító) lakosokat választja. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati 
felhívás – jogszabály szerinti – közzétételéről és a pályázati eljárás lefolytatásával 
összefüggő feladatok ellátásával. 
 

A Képviselő-testület a beérkező pályázatok előzetes véleményezését végző bizottság tagjainak 
Mádl Ildikó (óvónő), Imri Zoltánné (óvónő), és Molnárné Titscher Mariann (tanító) lakosokat 
választja. 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

Úrkút Község Önkormányzata 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet: óvodavezető (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2017. február 01. – 
2022. január 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Veszprém Megye, 8409 Úrkút, Mester u. 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az óvoda irányítási, 
ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes 
működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a 
különböző szakmai szervezetekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és 
tárgyi feltételeinek biztosítása. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• Felsőfokú iskolai végzettség 
• óvodapedagógus munkakörben szerzett tapasztalat – legalább 5 év feletti szakmai 

tapasztalat, 
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- Óvodavezetői munkakörben szerzett tapasztalat – legalább 1-3 év vezetői tapasztalat, 
- német nemzetiségi óvodapedagógus, 
- német alap,- vagy középfokú nyelvvizsga. 

Elvárt kompetenciák: 

Kiváló szintű kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• szakmai önéletrajz, 
• iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata, 
• szakmai gyakorlat igazolása, 



 

• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési program, 
•  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
• a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához 

hozzájárul-e, vagy kéri a zárt ülés tartását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. február 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak Úrkút Község Önkormányzata címére történő 
megküldésével (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 431/2016., valamint a beosztás 
megnevezését: óvodavezető. 

• Személyesen:  Fülöp Zoltánné polgármester,  Veszprém  megye, 8409  Úrkút, Rákóczi 
u. 45. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A képviselő-testület a pályázatok áttekintését, a véleményezésre jogosultak véleményének 
megismerését és a személyes meghallgatást követően dönt a megbízásról. A képviselő-testület 
fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

Egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója szükség szerint szolgálati lakást biztosít a 
nyertes pályázónak. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

Oktatási és Kulturális Közlöny  
www.palyazat.gov.hu 
www.urkut.hu 

 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

51/2016. (VIII.2.) határozat 
 
Tárgy:  Vízkár-elhárítási terv megrendelése 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízkár-elhárítási komplex 
dokumentáció Resitckyné Tóth Babett e.v-tól történő megrendelésével egyetért. 
2.) A terv elkészítésének költségét az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében az 
önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége vásárolt szolgáltatás címszó alatt lévő 
előirányzatból biztosítja. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban foglalt feladatokhoz a 
vállalkozási szerződés megkötésére. 

 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

52/2016. (VIII.2.) határozat 
 
Tárgy:  Ady utca felújítása 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ady utca felújítására beérkezett 
ajánlatokból a Strabag Általános Építő Kft. 8.220.742.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 10.440.342,-Ft 
összegű ajánlatát fogadja el. 
2.) Az útfelújítás költségeinek finanszírozását az önkormányzat a 2016. évi költségvetési 
rendeletében K7 Utak felújítása előirányzat terhére biztosítja. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban foglalt 
feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

53/2016. (VIII.2.) határozat 
 
Tárgy:  „Ajka és elővárosai” modell létrehozása 

1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ajka és elővárosai” modell 
létrehozására irányuló stratégiai javaslatot megtárgyalta, annak létrehozásával egyetért. 

2) Utasítja a polgármestert, hogy a  
a) helyzetelemzés elkészítéséről határidőben gondoskodjon, 
b) az „Ajka és elővárosai” modellben részt vevő települések polgármestereivel „Ajka 
és elővárosai” modell részletes programját és működési szabályait dolgozza ki és az 
elfogadásra terjessze be a Képviselő-testület elé. 

 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

54/2016. (VIII.2.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés a fogorvosi rendelő tisztasági meszeléséről 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ajkai Népegészségügyi 
Osztály ellenőrzése alapján előírt festési munkák önkormányzati megrendelésével és 
finanszírozásával egyetért, annak előirányzatát a város-és községgazdálkodás 
karbantartási kiadásaiból az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásra történő 
130.000.-Ft átcsoportosításával biztosítja. 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a munka Bene Bt-től való megrendeléséről 
gondoskodjon. 

3.) Felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat átcsoportosítását a következő költségvetési 
rendelet-módosításnál biztosítsa. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

55/2016. (VIII.2.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés a Zsófia-pusztai meghibásodott tűzcsap-csere költségeinek forrásáról 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zsófia-pusztai tűzcsap-csere 
finanszírozásával egyetért, melynek előirányzatát az önkormányzat tartaléka terhére biztosítja. 
2.) Felkéri a jegyzőt, hogy 311.346.-Ft + ÁFA előirányzat átcsoportosításáról gondoskodjon. 

 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

56/2016. (VIII.2.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés az iskolai kerítés építési munkáihoz szükséges pótelőirányzatról 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai kerítés építési 
munkálatainak elvégzését továbbra is szükségesnek tartja, az elvégzéséhez a K7 „iskolai 
kerítés” címszó alatt szereplő 1.800 e Ft felújítási előirányzatot 345.717.-Ft-tal kiegészíti a 
gazdasági tartalék terhére. A kivitelezést Fehér Miklós e.v-tól rendeli meg, bruttó 536 515,- 
Ft-ért. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban foglalt feladatokhoz 
vállalkozási szerződés megkötésére, valamint felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat 
átcsoportosításáról gondoskodjon. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

57/2016. (VIII.25.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 

támogatása pályázat benyújtásáról 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az 
„Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása” 
című pályázat benyújtásával az előterjesztésben részletezett fejlesztésekre 
vonatkozóan (településrendezési terv, Árok utca, Rákóczi utca, valamint Fenyves utca 
árok felújítása, valamint Árok utca, Fenyves utca és Tüzér utca út felújítása).  
A pályázati igényben szereplő többletforrást - 667.765.-Ft-ot – az önkormányzat 2016. 
évi költségvetési rendeletében K7 felújítások pályázatokhoz önrész előirányzat terhére 
biztosítja. 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
3.) Felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat átcsoportosítását a következő költségvetési 

rendelet-módosításnál biztosítsa. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

58/2016. (VIII.25.) határozat 
 
Tárgy:  A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntés 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

a) mint a 12-20853-1-001-00-12 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_209. 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 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

59/2016. (VIII.25.) határozat 
 
Tárgy:  A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntés 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
a) mint a 21-20853-1-001-00-013 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_206. sorszámú Úrkút 
szennyvízelvezető és tisztító rendszer Ellátásért felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fej-
lesztési 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 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

60/2016. (VIII.25.) határozat 
 
Tárgy:  A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntés 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
a) mint a 12-20853-1-001-00-12 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_209 sorszámú Úrkút 
községi vízmű Ellátásért felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által 2017-2031. 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 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

61/2016. (VIII.25.) határozat 
 
Tárgy:  A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntés 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
a) mint a 12-20853-1-001-00-12 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_209 sorszámú Úrkút 
községi vízmű Ellátásért felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által 2017-2031. 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 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

62/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy:  Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Széchenyi 2020 
keretében meghirdetett „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című intézkedésére benyújtható pályázati felhívásról (KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16) jelű intézkedésére támogatási kérelmet kíván benyújtani, melynek 
előkészítésével megbízza a Euro Practice Kft-t. A szükséges intézkedések megtételére 
felhatalmazza a polgármestert. A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a 
kedvezményezetti kötelezettségek teljesítését vállalja. 

Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

63/2016. (IX.27.) 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 166 
m3 mértékben és 
 

a)  a pályázati kiírás alapján - 166 m3 kemény lombos fa fajtához - bruttó 210 820,- Ft 
önrészt biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett települési 
segély terhére, 

 
b) vállalja, hogy a rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kér. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző  



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

64/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy:  Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2017. 

évi fordulójához 

1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 
csatlakozzon az Emberi Erőforrások Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. 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.) 300 %-át, vagyis jelenleg az 85.500.- Ft-ot nem haladja 
meg. 
 

b) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi 
fordulójában felhasználható keretösszeget 450.000.- Ft-ban határozza meg és 
kötelezettséget vállal arra, hogy ezt az összeget az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja, az egyéb 
jognyilatkozatokat megtegye. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

1. melléklet a 64/2016. (IX.27.) határozathoz 
 
 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Úrkút Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 

ezennel kiírja a 2017. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási hallgatók számára 
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan, 

összhangban  
 

� a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
� a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
� a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 
� a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

� a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
� az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
� az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  
� Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
� a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 
vonatkozó rendelkezéseivel. 

 
 
1. A pályázat célja 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a 
továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz 
csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény szolgál. 
 
2. A pályázók köre 
 



 
 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 
 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 őszén már nem 
áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya 
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen. 
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 
 

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 
 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje  
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése:  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  
 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati 
adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden 
évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat 
formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az 
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek 
részt. 

 



 
 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának  
határideje: 2016. november 8. 

 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a 
lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. 
  
A pályázat kötelező mellékletei: 

 
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 
2016/2017. tanév első félévéről. 
 
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként 
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – 
kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.  
 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelméről. 
 
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 

- . . .  
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. 
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 
 
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, 
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
hozzájárulást kell fizetni. 

 
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel. 
 



 
 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási 
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási 
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
 
Nem minősül jövedelemnek 
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési 

támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,  

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők 
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

c) az anyasági támogatás, 
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi 
járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 

foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes 
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony 
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi 
ellenértéke, 

h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben 

végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény alapján adómentes bevétel. 
 

4. Adatkezelés 
 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 

A pályázó pályázata benyújtásával 

  
a)   hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró 

települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a 
Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra 
való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga 
kezelje; 

b)  hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj 
időtartama alatt kezelje; 

c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a 
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson; 



 
 

d)  hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az 
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése 
céljából történő továbbításához.  

 
5. A pályázat elbírálása 
 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2016. december 8-ig: 
 
a)  az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és 

az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem 
lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat 
hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban 
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap; 

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan 
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve; 

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati 
űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból 
kizárja, és kizárását írásban indokolja; 

d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és 
döntését írásban indokolja; 

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 
támogatásban; 

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának 
objektív vizsgálata alapján járhat el. 

 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen 
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. 
 
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas 
elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben 
határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát 
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 
6. Értesítés a pályázati döntésről 
 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2016. december 12-ig 
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti 
a pályázókat. 
 
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2017. január 20-ig 
értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati 
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. 
 
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását 
követően 2017. március 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési 
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes 
összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 



 
 

 
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való 
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) 
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell 
megállapítania. 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2016/2017. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az 
ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, 
amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás 
feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes 
egészében szünetel. 
 
8. Az ösztöndíj folyósítása 
 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:  
a 2016/2017. tanév második (tavaszi), illetve a 2017/2018. tanév első (őszi) féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási 
összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási 
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét 
teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése 
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
 
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a 
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási 
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára 
az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények 
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami 
felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2017. március. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi 
félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő 
első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint 
történik. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a 
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az 
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az 
intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási 
intézményben folyósított támogatástól. 



 
 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. 
pontját). 
 
9. A pályázók értesítési kötelezettségei 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, 
az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) 
írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: 
Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren 
keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül 
köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, 

megnevezésével); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 

 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben 
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott 
levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat 
beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt 
félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.  
 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást 
már kézhez vette. 
 
10. Lebonyolítás 
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a 
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő 
látja el.  
 
A Támogatáskezelő elérhetősége: 
 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica 

 
1381 Budapest, Pf.: 1418 

Tel.: (06-1) 795-5600 
E-mail: bursa@emet.gov.hu 

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 



 

2. melléklet a 64/2016. (IX.27.) határozathoz 
 

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Úrkút Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával  
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 

 ezennel kiírja a 2017. évre  
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, 
összhangban  

 
� a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
� a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
� a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 
� a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

� a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
� az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
� az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  
� Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
� a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 
vonatkozó rendelkezéseivel. 

 
1. A pályázat célja 

 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
(továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz 
csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény szolgál. 
 
2. Pályázók köre 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a 



 

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 
 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok  jelentkezhetnek, akik: 
 
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

vagy 

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek; 
 
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2017. évi felvételi 
eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 
2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik. 
 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 

 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése:  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  
 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati 
adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati 
adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A 
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben 
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 

 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának 

határideje: 2016. november 8. 
 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a 
lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. 
  
A pályázat kötelező mellékletei: 



 

 
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelméről. 
 
2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 

- . . .  
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. 
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen 
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 
 
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, 
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
hozzájárulást kell fizetni. 

 
 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel. 
 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási 
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási 
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
 
Nem minősül jövedelemnek 

a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési 
támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők 
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 



 

c)  az anyasági támogatás, 

d)  a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 

e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi 
járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

g)  az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes 
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony 
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi 
ellenértéke, 

h)  a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

i)  az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 

j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben 
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény alapján adómentes bevétel. 

 
4. Adatkezelés 
 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 
 

A pályázó pályázata benyújtásával  

a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró 
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a 
Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra 
való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga 
kezelje; 

b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj 
időtartama alatt kezelje; 

c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése 
eredményéről az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató 
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson; 

d) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a 
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson, 

e) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az 
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése 
céljából történő továbbításához.  

 



 

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap 
benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.  
 
5. A pályázat elbírálása 
 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2016. december 8-ig: 
 

a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés 
és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban 
nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat 
hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban 
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap; 

 

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan 
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve; 

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati 
űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja; 

d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és 
döntését írásban indokolja; 

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 
támogatásban; 

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti 
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális 
rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. 

 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen 
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. 
 
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult 
és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során 
az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal 
a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat 
az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas 
ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a 
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 
hatállyal hozható meg. 
 
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat 
területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás 
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal 
hozható meg. 
 
6. Értesítés a pályázati döntésről 
 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2016. december 12-ig 
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti 
a pályázókat. 



 

 
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2017. január 20-ig 
értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati 
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. 
 
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását 
követően 2017. március 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési 
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes 
összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
A pályázó a felvételi határozat (vagy besorolási döntés) másolatának megküldésével 
köteles 2017. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2017/2018. 
tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a 
pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2017-es felvételi évet megelőzően nyert-e 
felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem 
tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából 
kizárható. 
 
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás 
időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját 
automatikusan elveszti. 
 
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2017/2018. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a 
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.  
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.  
 
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való 
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) 
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell 
megállapítania. 
 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel 
meg a pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj 
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. 
 
8. Az ösztöndíj folyósítása 
 
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:  
a 2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév és a 2019/2020. tanév. 
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2017/2018. tanév első féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási 
összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 



 

továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási 
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét 
teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése 
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
 
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a 
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási 
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára 
az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények 
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami 
felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2017. október. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi 
félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást 
követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje 
szerint történik. 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a 
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az 
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az 
intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási 
intézményben folyósított támogatástól. 
 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. 
pontját). 
 
9. A pályázók értesítési kötelezettségei 
 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a 
Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren 
keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül 
köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, 

munkarend, finanszírozási forma megnevezésével); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 

 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 



 

 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben 
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott 
levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat 
beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt 
félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. 
 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást 
már kézhez vette. 
 
10. Lebonyolítás 
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a 
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő látja el. 
 
A Támogatáskezelő elérhetősége: 
 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica 

1381 Budapest Pf. 1418 
Tel.: (06-1) 795-5600 

E-mail: bursa@emet.gov.hu 
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 

 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

65/2016. (IX.27.) 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, 11 570,- Ft/hó 

ellenében, Kis Krisztinának és Kis Imrénének 
- Csokonai u. 1. sz. 3. ajtó alatti lakást egy éves határozott időre, 8 190,- Ft/hó ellenében 

Kungl Józsefnének 
bérbeadja. 
 
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződések megkötésére. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

66/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy:  Május 1. tér 7. sz. alatti orvosi rendelő és szolgálati lakás fűtéskorszerűsítése  

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi rendelő és szolgálati lakás 
fűtéskorszerűsítésének épületgépészeti munkáira beérkezett ajánlatokból Pölczmann István 
3.009.355.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.821.881.-Ft összegű ajánlatát fogadja el. 
 
2.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi rendelő és szolgálati lakás 
fűtéskorszerűsítésének villamosipari munkáira beérkezett ajánlatokból Tóth László 190.227.-
Ft + ÁFA   azaz bruttó 241.588.- Ft ajánlatát fogadja el. 
 
3.) Az orvosi rendelő fűtésfelújításának költségeinek finanszírozását az önkormányzat a 2016. 
évi költségvetési rendeletében a K7 felújítások és a gazdasági tartalék 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 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

67/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy:  Úrkút SK kiegészítő támogatása 

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

1 000 000,- Ft többlet-támogatásban részesíti a 2016. 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 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

68/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy:  Urnafal elhelyezése az úrkúti temetőben   

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az urnafal felállítására beérkezett 
árajánlatok közül a Márvány Rózsa Kft 468 000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 594 360,- Ft összegű 
ajánlatát fogadja el.1 
 
2.) Az urnafal felállítását az önkormányzat a 2016. évi költségvetési rendeletében a köztemető 
fenntartása és üzemeltetése kormányzati funkción szereplő pénzeszköz átadás előirányzat 
terhére biztosítja. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1.) pontban foglalt 
feladatok ellátására vonatkozó támogatási szerződés megkötésére. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 

                                                           
1
 Módosította: 75/2016. (X.27.) határozat. 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

69/2016. (IX.27.) határozat 
 
Tárgy:  Medicaid Kft. kérelme a feladat-ellátási szerződés módosítása iránt 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Medicaid Kft-vel kötött 
feladat-ellátási szerződés módosításához az alábbiak szerint: 
A feladat-ellátási szerződés 4. pontjában a  

„kedd 14.00 órától 17.00óráig”  helyébe a  „kedd 13.00 órától 16.00 óráig”, 
„szerda 14.00 órától 17.00óráig”  helyébe a  „szerda 13.00 órától 16.00 óráig” 

szöveg lép. 
Utasítja a polgármestert a feladat-ellátási szerződésmódosítás aláírására. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

70/2016. (X.27.) határozat 
 
Tárgy:  A Május 1 téri (Bányászotthon előtti és melletti) út felújítása és a Május 1 téri óvoda 
bejáratának csapadékvíz elvezetés javítása 

 
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Május 1 tér (Bányászotthon és 
Plébánia) útfelújítására beérkezett ajánlatokból a Strabag Általános Építő Kft. 2.448.434-
Ft+ÁFA, azaz bruttó 3.109.511.-Ft ajánlatát fogadja el. 
2.) Az útfelújítás költségeinek finanszírozását az önkormányzat a 2016. évi költségvetési 
rendeletében K7 Utak felújítása előirányzat terhére biztosítja. 
3.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Május 1 tér Óvoda bejárat 
csapadékvíz-elvezetés javítására beérkezett ajánlatokból a Strabag Általános Építő Kft 
249.068.-Ft+ÁFA, azaz bruttó 316.316.-Ft ajánlatát fogadja el. 
4.) A Május 1 tér óvoda bejárat csapadékvíz-elvezetés javítás költségeinek finanszírozását az 
önkormányzat a 2016. évi költségvetési rendeletében szereplő gazdasági tartalék előirányzat 
terhére biztosítja. 
5.) Felkéri a jegyzőt, hogy a bruttó 316.316.-Ft előirányzat-módosításhoz szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
6.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) és 3) pontban 
foglalt feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésére. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

71/2016. (X.27.) határozat 
 
Tárgy:  Mester utca burkolati jel festés és forgalmi rend átalakítása 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mester utca tengelyvonal festésére 
és forgalmi rend átalakítására beérkezett ajánlatokból az E-Pannon Építőipari Kivitelező, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 293.600.-Ft+ÁFA, azaz bruttó 372.872.-Ft ajánlatát fogadja 
el. 
2.) A Mester utca tengelyvonal festése és forgalmi rend átalakítás költségeinek finanszírozását 
az önkormányzat a 2016. évi költségvetési rendeletében szereplő gazdasági tartalék 
előirányzat terhére biztosítja. 
3.) Felkéri a jegyzőt, hogy a bruttó 372.872.-Ft előirányzat-módosításhoz szükséges 
intézkedéseket tegye meg, valamint a forgalmi rend változtatásához szükséges közútkezelői 
hozzájárulást adja ki. 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban foglalt 
feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

72/2016. (X.27.) határozat 
 
Tárgy:  Út kialakítása a 020/57 hrsz-ú ingatlanon – I. ütem 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
ingatlanforgalmi értékbecslés alapján tegyen vételi ajánlatot az Úrkút Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatáról szóló 12/2008. (X.9.) rendeletét képező 
zsófiapusztai szabályozási terv szerint az úrkúti 020/57 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó közút 
területére. Utasítja továbbá a polgármestert, hogy a vételi ajánlat elfogadása esetén a változási 
vázrajz elkészíttetéséről gondoskodjon. Amennyiben a vételi ajánlatot a tulajdonos elutasítja, 
úgy a kisajátítási eljárás kezdeményezésére tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

73/2016. (X.27.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés a Verga Zrt. által megvételre felajánlott ingatlanokról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az úrkúti 139/2, 59, 135, és 60/3 hrsz-ú 
ingatlanok tekintetében visszautasítja a Verga Zrt. ajánlatát. 
Felhatalmazza egyúttal a polgármestert, hogy az úrkúti 136/4 hrsz-ú ingatlan tekintetében 
folytasson tárgyalást a Verga Zrt-vel, melynek keretében állapodjon meg a vételárról, tisztázza 
a jelenlegi használati viszonyokat, továbbá vizsgálja meg a természetbeni állapot – térképi 
adatbázis egyezőségét. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

74/2016. (X.27.) határozat 
 
Tárgy:  8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 4. ajtó alatti lakás bérbeadása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Csokonai u. 1. sz. 
4. ajtó alatti lakást egy éves határozott időre, 9 815,- Ft/hó ellenében, Kungl Benignának és 
Perger Krisztiánnak bérbe adja. 

 
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződések megkötésére. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

75/2016. (X.27.) határozat 
 
Tárgy:  Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2016. (IX.27.) 
határozatának módosítása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkút Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 68/2016. (IX.27.) határozatának 1) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
az „528.000.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 670.560.-Ft” szövegrész helyébe „468 000,- Ft+ÁFA, 
azaz bruttó 594 360,- Ft” szöveg lép. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

76/2016. (X.27.) határozat 
 
Tárgy:  A Mester utcai óvoda villámhárító rendszerének kiépítése 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mester utcai óvoda villámhárító 
rendszerének kiépítésére beérkezett ajánlatokból a GuLu Villanyszerelési Kft 665.220-
Ft+ÁFA, azaz bruttó 844.829.-Ft ajánlatát fogadja el. 
2.) A Mester utcai óvoda villámhárító rendszere kialakítás költségeinek finanszírozását az 
önkormányzat a 2016. évi költségvetési rendeletében szereplő gazdasági tartalék előirányzat 
terhére biztosítja. 
3.) Felkéri a jegyzőt, hogy a bruttó 844.829.-Ft előirányzat-módosításhoz szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban foglalt 
feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

77/2016. (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 2017-es költségvetési évben – havi bontásban, 10 hónapon át – az alábbi összeggel 
támogatja. 

Horváth Nóra Úrkút, Rózsa u. 15.    5 000,- Ft/hó 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

78/2016. (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 2017-s költségvetési évben – havi bontásban, 10 hónapon át – az alábbi összeggel 
támogatja. 

Tóth Csaba Úrkút, Hősök u. 41/A.    10 000,- Ft/hó 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

79/2016. (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 2017-s költségvetési évben – havi bontásban, 10 hónapon át – az alábbi összeggel 
támogatja. 

Strifler Bettina Úrkút, Gubiczahegy u. 20.  15 000,- Ft/hó 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

80/2016. (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 2017-s költségvetési évben – havi bontásban, 10 hónapon át – az alábbi összeggel 
támogatja. 

Strifler Patrik Úrkút, Gubiczahegy u. 20.   15 000,- Ft/hó 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

81/2016. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy:  396/7 hrsz-ú társasház alapító okiratának módosítása  

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
396/7 hrsz-ú üzlet, gazdasági épület társasházi alapító okiratának módosítása érdekében a 
társasházi közgyűlést összehívja és megszavazza, hogy a jelenleg közös tulajdonban lévő 
bővítmények, a jelenlegi használók tulajdonába kerülnek, valamint az út és járda Úrkút 
Község Önkormányzata tulajdonába, továbbá Kardos Lajosné tulajdonába kerüljön a 
raktárépület és az üzlete közötti tér. A társasházi alapító okirat módosításának költségeit – 
legfeljebb 350 000,- Ft értékben Úrkút Község Önkormányzata a „K336 Vásárolt 
szolgáltatás” terhére vállalja. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

82/2016. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy:  Központi orvosi ügyelet feladat-átvállalási szerződés módosítása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
5/48/2012. számú Ajka Város Önkormányzata és Úrkút Község Önkormányzata között kötött, 
a központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó feladat-átvállalási szerződés módosítását 
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal aláírja. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

83/2016. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy:  Törvényességi felhívás megtárgyalása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényességi felhívásban 
foglaltakkal egyetért, utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

84/2016. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy:  Szociális tűzifa biztosításához kapcsolódó járulékos szolgáltatások megrendelése 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63 m3 tűzifa kuglizását és tárolását 
Pichler Zoltán ev-tól rendeli meg összesen bruttó 94 500,- Ft összegben, míg a tüzelő 
szállítási szerződésének megkötésére pedig felhatalmazza a polgármestert. A Képviselő-
testület a szükséges pénzügyi forrást az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett 
települési segély terhére biztosítja. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

85/2016. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy:  8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 5. ajtó alatti lakás bérleti szerződésének módosítása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
kezdeményezze a Csokonai u. 1. sz. 5. ajtó alatti lakás bérleti szerződésének 2017. január 1-
jétül hatályos módosítását, aképp, hogy a bérleti díj összegét 130,- Ft/m2-ben, vagyis 9750,- 
Ft összegben határozza meg. Utasítja a polgármestert a bérleti szerződés módosításának 
aláírására. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

86/2016. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy:  Önkormányzati határozatok hatályon kívül helyezése 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 1-jével hatályon kívül 
helyezi a 34/2012. (IV.26.), 42/2012. (V.31.) határozatát, valamint a 41/2012. (V.31.) 
határozatának 1) pontját, egyúttal a bérlőkkel megkötött szerződéseket 2016. december 31-vel 
felmondja. Utasítja a polgármester, hogy értesítse a bérlőket a tulajdonosi döntésről. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

87/2016. (XI.24.) 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 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

88/2016. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy:  Polgármester jutalmazása  

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „K121 Polgármester jutalma” terhére 
bruttó 448 000,- Ft összegű jutalmat ad Fülöp Zoltánné polgármesternek az elvégzett munkája 
elismeréseként. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

89/2016. (XI.24.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés Pörzse Sarolta Arany János Tehetséggondozó Programban történő 
részvételének támogatásáról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Pörzse Sarolta 
nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Szabó Andrea) Úrkút település képviseletében részt 
vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele 
idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 10 000 Ft havi ösztöndíjat és szükség 
esetén szociális támogatást nyújt.  
A képviselő-testület a támogatás fedezetét a település költségvetési rendeleteiben biztosítja. 
Felkéri Fülöp Zoltánné polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó 
Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre 
a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
Felelős: Fülöp Zoltánné polgármester 
Határidő: 2016. december 8. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

 
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

90/2016. (XII.19.) határozat 
 
Tárgy:  Csokonai u. 1.sz. alatti szociális bérlakások víz-és szennyvízhálózatának felújítása 

1.)Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csokonai u. 1.sz. alatti szociális 
bérlakások vízvezetékrendszerének felújítására beérkezett ajánlatokból a Special Bauterv 
Építőmérnöki Kft 2.473.267.-Ft+ÁFA, azaz bruttó 3.141.049.-Ft ajánlatát fogadja el. 
 
2.)Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csokonai u. 1.sz. alatti szociális 
bérlakások szennyvíz-vezetékrendszerének felújítására beérkezett ajánlatokból a Special 
Bauterv Építőmérnöki Kft 1.608.043 .-Ft+ÁFA, azaz bruttó 2.042.215 .-Ft ajánlatát fogadja 
el. 
 
3.) A felújítások költségeinek finanszírozását az önkormányzat a 2016. évi költségvetési 
rendeletében a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 
előirányzat, valamint a gazdasági tartalék terhére biztosítja. 
 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) és 2. ) pontban 
foglalt feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 
 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

91/2016. (XII.19.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés az óvodavezetői pályázatról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2016. (VIII.2.) határozat alapján 
az óvodavezetői álláspályázatára beérkezett pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést 
megtárgyalta és Nemesné Estók Szilvia pályázatát támogatja, ezért megbízza - a határozatlan 
idejű közalkalmazotti kinevezése mellett - az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 
intézményvezetői feladatainak ellátásával: 2017. február 1–től – 2022. január 31-ig. 

 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

92/2016. (XII.19.) határozat 
 
Tárgy:  Döntés háziorvosi ellátásról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. jóváhagyja dr. Balázs Mária háziorvos kérelmét, miszerint az Úrkút Község 

Önkormányzata és Medicaid Kft közti feladat-ellátási szerződés 2017. január 31-val 
szűnjön meg, azzal, hogy ezzel egyidejűleg a Medicaid Kft. praxisjoga is megszűnik 
Úrkút község háziorvosi körzet vonatkozásában, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak érdekében tegye meg a 
szükséges jognyilatkozatokat, 

3. utasítja a polgármestert, hogy Úrkút Község Önkormányzata háziorvosi működési 
engedély érdekében a szükséges jognyilatkozatokat és szerződéseket kösse meg. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

93/2016. (XII.19.) határozat 
 
Tárgy:  Együttműködési megállapodás az Úrkúti Katolikus Egyházközséggel 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
Úrkúti Katolikus Egyházközséggel megkösse a melléklet szerinti együttműködés 
megállapodást. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

94/2016. (XII.19.) határozat 
 
Tárgy:  Szeméttároló elhelyezése az úrkúti temetőben 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetői szeméttároló felállításával 
egyetért, a szeméttároló kerítésének legyártására és lefestésére Csajági László Úrkút, Mester 
u. 40.sz. alatti lakos egyéni vállalkozótól érkezett bruttó 325.000.-Ft árajánlatot elfogadja. 
 
2.) A kerítés legyártásának és lefestésének költségét az önkormányzat a 2016. évi 
költségvetési rendeletében a köztemető fenntartása és üzemeltetése kormányzati funkción 
szereplő pénzeszköz átadás előirányzat terhére biztosítja. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1.) pontban foglalt 
feladatok ellátására vonatkozó támogatási szerződés megkötésére. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 
 



 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

95/2016. (XII.19.) határozat 
 
Tárgy:  Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a) a 2017. évi belső ellenőrzési munkatervet az 1. számú melléklet szerint elfogadja 
b) a 2017. évi belső ellenőrzéssel Molnár Erika regisztrált belső ellenőrt bízza meg, 

melynek megbízási díja 300.000.- Ft. 
  

 
Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 
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ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

96/2016. (XII.19.) határozat 
 
Tárgy:  A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve 

 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervet a határozat 
melléklete szerint jóváhagyja.  
 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző
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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 - szükség szerint 
 
Február 
 

1) Úrkút Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 
rendelet tervezete Úrkút község egészségügyi alapellátási körzeteiről 

           
3) Beszámoló a Közösségi Ház és könyvtár 2016. évi tevékenységéről, 2017. 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 2017. szabadságolási terve 
 Előterjesztő: alpolgármester 

 
Március  
 

1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Beszámoló az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról 
Előterjesztő: jegyző 
 

3) Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: polgármester 

 
4) Döntés közbeszerzések megindításáról 

Előterjesztő: polgármester 
 

5) 2017. évi intézményi étkezési térítési díjak 
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Előterjesztő: polgármester 
    

6) 2017/2018-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a 
beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

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

8) Vegyes ügyek 
a) Döntés civil szervezetek támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 
 
Április 
 

1) Rendelet az Önkormányzat 2016. 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 Képviselő-testületének …/2017. (…) 

önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013 (III.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

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

 
Május 
 

1) Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, 
valamint a 2017/2018. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje, 
és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok 
Előterjesztő: óvodavezető 

 
2) Tájékoztatás a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 
 

3) Vegyes ügyek 
 
Június, július, augusztus (nyári ülés) szükség szerint 
 
 
Szeptember  
 

1) Úrkút Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosítása – 
szükség esetén 
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Előterjesztő: polgármester 
 

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

 
3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésének módosítása – 
szükség esetén 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) A képviselő-testület 2018. évi munkaterve 

Előterjesztő: polgármester 
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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 2017. évi gazdálkodásáról, 2018. évi 

tervei 
Előterjesztő: polgármester
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ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

97/2016. (XII.19.) határozat 
 
Tárgy:  Polgármester illetménye 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy 2017. január 1-jétől a 
Fülöp Zoltánné polgármester illetménye havi bruttó 548 440,- Ft, míg költségtérítése bruttó 
82 266,- Ft. 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 1-vel hatályon kívül 
helyezi Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármester illetményéről és 
költségtérítéséről szóló 62/2014. (X.27.) határozatát. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző
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ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

98/2016. (XII.19.) határozat 
 
Tárgy:  Alpolgármester tiszteletdíja 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy 2017. január 1-jétől 
Farkas István társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíja bruttó 219 376,- Ft, 
míg költségtérítése bruttó 32 906,- Ft. 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 1-jével hatályon kívül 
helyezi Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az alpolgármester 
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 65/2014. (X.27.) határozatát.  
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 
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ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 

HATÁROZAT 

99/2016. (XII.19.) határozat 
 
Tárgy:  Hauser Lajos Emlékalapítvány Alapító okiratának módosítása és új kuratóriumi tagok 
megbízása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hauser Lajos Emlékalapítvány 
Alapító okiratának módosítását és az Alapító okiratban rögzített kuratórium tagok megbízását 
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert az Alapító okirat aláírására, utasítja továbbá a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 

Kiadmány hiteléül: 

 
dr. Puskády Norbert 

jegyző 
 


