
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

1/2017. (II.14.) határozat 
 
Tárgy: Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

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

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

  



1. sz. melléklet 
 
Sorsz. Megnevezés Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő fizetési 
kötelezettség a tárgyévet követő 

                          2018 
évben 

2019 
ében 

2020 
évben 
 

 A C D E 
1. Helyi adók 23 100 24 000 23 800 
2. Osztalékok, koncessziós 

díjak    

3. Díjak, pótlékok, bírságok    
4.   Tárgyi eszközök, 

immateriális javak, vagyoni 
értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból 
származó bevétel 

   

5. Részvények, részesedések 
értékesítése    

6. Vállalat értékesítéséből 
származó bevétel    

7. Kezességvállalással 
kapcsolatos megtérülés    

8. Saját bevételek 23 100 24 000 23 800 
9. Saját bevételek 50 %-a 11 550 12 000 11 900 
10. Előző év(ek)ben keletkezett 

tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség 

   

11. Felvett, átvállalt kölcsön és 
annak tőketartozása, 
likvidhitel 

   

12. Felvett,átvállalt kölcsön és 
annak tőketartozása    

13. Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír    

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

fizetési kötelezettség    

18. Tárgyévben keletkezett, 
ill.keletkező, tárgyévet 0 0 0 



terhelő fizetési 
kötelezettség 

19. Felvett,átvállalt hitel és 
annak tőketartozása    

20. Felvett,átvállalt kölcsön és 
annak tőketartozása    

21. Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír    

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

fizetési kötelezettség    

26. Fizetési kötelezettség 
összesen 0 0 0 

27. Fizetési kötelezettséggel 
csökkentett saját bevétel 11 550 12 000 11 900 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

2/2017. (II.14.) határozat 
 
Tárgy: Cafetéria meghatározása Úrkút Község Önkormányzatának Polgármestere részére 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a)  a polgármester cafetéria juttatásának 2017. évi keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban 

határozza meg, 
b) a melléklet szerint módosítja Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

5/2015. (II.11.) határozat mellékletét képező Cafeteria Szabályzatot. 
 
Utasítja az alpolgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: alpolgármester, jegyző  
Határidő: a) pont esetében folyamatos 

b) pont esetében azonnal 

 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

  



1. melléklet a 2/2017. (II.14.) határozathoz 
 
 

1) Az „Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a polgármestert 
megillető cafetéria-juttatásról” szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) 1. fejezet 5. pont 1. 
alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„a) pénzösszeg”. 
 

2) A Szabályzat 2. fejezet 2. pont 4. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(4) A béren kívüli juttatásokról szóló nyilatkozat határidőben történő megtételét 
önhibájából elmulasztó polgármester az Szja. törvényben meghatározott szálláshely-
szolgáltatásra felhasználható SZÉP kártyára és legfeljebb az Szja. törvényben meghatározott 
mértékű pénzösszegre jogosult.” 
 

3) A Szabályzat 3. fejezet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„1. Pénzösszeg 
 (1) A Képviselő-testület – e cafetéria-juttatási elem választása esetén – éves keretösszeget 
biztosít a polgármester részére, melyet havonta előre az illetménnyel együtt kell leutalni, 
vagy készpénzben kifizetni. 
 (2) Az éves keretösszeg az Szja. törvényben meghatározott mértékig terjedhet.” 
  

4) Hatályát veszti a Szabályzat 
a) 1. fejezet 5. pont 1. alpont b-d) alpontjai 
b) 3. fejezet 2-4. pontjai. 

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



1. számú függelék 
 
I. Az éves keretösszeg a Képviselő-testület által, a Magyarország központi 

költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak figyelembevételével kerül 
megállapításra. 

 
II.  Az egyéni juttatási csomag összeállításának menete 
 
 Az adott évben felhasználható egyéni keretösszeget és a választható elemeket tartalmazó 
Béren kívüli juttatásokról szóló nyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) a polgármester 
által aláírt papíralapon 2 példányban meg kell küldeni a pénzügyi és igazgatási 
ügyintéző  részére a választott cafetéria-juttatási elemekhez tartozó dokumentációval együtt. 
 
III. A béren kívüli juttatási elemek mértéke  
 
III. 1. Pénzösszeg 
 A pénzösszeg az SZJA törvényben meghatározott összegig terjedhet, melyet 35,7% adó 
terhel. Az e jogcímen igényelhető összeg: nettó 100 000 Ft/év. 
 
III.2. A SZÉP Kártya  
1. A szálláshely alszámlára utalt, szálláshely-szolgáltatásra felhasználható támogatás – több 
juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 200.000 forint összegig terjedhet, melyet 
35,7% adó terhel. A választott összeg meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves 
keretösszegre. 
 2. A vendéglátás alszámlára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési 
szolgáltatásra felhasználható támogatás - több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 
150.000 forint összegig terjedhet, melyet 35,7% adó terhel. A választott összeg 
meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre. 
 3. A szabadidő-alszámlára utalt, a szabadidő eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést 
szolgáló szolgáltatásra felhasználható támogatás - több juttatótól származóan együttvéve – 
legfeljebb 75.000 forint mértékig terjedhet, melyet 35,7% adó terhel. A választott összeg 
meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre. 

  



2. számú függelék 
 
Nyilatkozat a béren kívüli juttatásokra szóló keret felhasználásáról 
 
Polgármester neve:  
Felhasználható bruttó keret:  
Önkéntes nyugdíjpénztár megnevezése:  
Önkéntes egészségpénztár megnevezése:  
 

juttatás típusa Max. 
kedvezményes 
összeg 

Adókulcs havi 
nettó 
összeg 

nettó 
éves 
összeg 

adó 
összeg 

bruttó 
éves 
összeg 

Pénzösszeg 100 000.-
Ft/év 

35,7 %     

Szép kártya 
vendéglátás 
alszámla 

150.000 Ft/hó 35,7 %     

Szép kártya 
szálláshely 
alszámla 

150.000 Ft/hó 35,7 %     

Szép kártya 
szabadidő 
alszámla 

75.000 Ft/hó 35,7 %     

Összesen:       
 
Nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban feltüntetett juttatási elemeket - a változtatás jogának 
fenntartásával - választom a 20….. évi Cafetéria keretem terhére. Tudomásul veszem, hogy 
a nyilatkozatom a szabályzatban meghatározott nyilatkozatok és egyéb dokumentumok 
(önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári belépési nyilatkozat másolat, stb.) 
becsatolásával együtt érvényes. 
 
 Kelt, ………………………………….  
polgármester 
 
 
 
 A nyilatkozat egy példányát a magánszemélyeknek az elévülési idő (5 év) lejártáig őrizni 
kell. 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

3/2017. (II.14.) határozat 
 
Tárgy: A polgármester 2017. szabadságolási terve 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Fülöp Zoltánné polgármester 2017. 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. 
 
Határidő:2017. december 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

  



1. melléklet 
 
 

Szabadság ütemterv tervezet 
hónap, nap tervezett szabadságok száma  
I.20. 1 
III.6 - 14. 7 
IV.18 - 21. 4 
V.8. és V.25. 2 
VI.6. 1 
VII.24 - 28. 5 
VIII.9 -16. 6 
IX. 4 -8. és IX. 20 – 22. 5 + 3 
X. 24 – 25. 2 
XI. 2 – 3. 2 
XII. 28. 1 
  
  
  
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

4/2017. (II.14.) határozat 
 
Tárgy: Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító 
általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezettel és az alábbiak szerint 
javasolja a körzethatárok kialakítását: 
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola beiskolázási körzete: Úrkút 
település teljes közigazgatási területe. 
Úrkúton lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, 
általános iskolába járó gyermek nincs. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2017. február 15. 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

5/2017. (II.14.) határozat 
 
Tárgy: A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések  

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. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

6/2017. (II.14.) határozat 
 
Tárgy: A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések  

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 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. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

7/2017. (III.30.) határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úrkút Község Önkormányzatának 2017. 
évi Közbeszerzési Tervét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

  KÖZBESZERZÉSI TERV 2017.ÉV  

A beszerzés tárgya 

Tárgyi 
beszerzés 

értéke                    
( ÁFA nélkül ) 

Beszerzés 
becsült értéke       
( ÁFA nélkül ) 

CPV kód 

Az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

A beszerzés 
fajtája              

A kötelezettség 
vállalás 

meghatározása 

I. Árubeszerzés             
       

II. Szolgáltatás 
megrendelése             

              

III. Építési 
beruházás         

  
  

Utak felújítása 
(Árok,Tüzér, 
Fenyves) 

8 130 499    

29 171 469    

45233140-2 2017. II. negyedév Kbt. 115. § (1) 
bek. szerinti nyílt 
eljárás 

támogatás és 
önerő 

Csapadékvizelvezető 
árok  (Árok, 
Fenyves, Rákóczi) 

21 040 969    45233140-2  2017. II. negyedév Kbt. 115. § (1) 
bek. szerinti nyílt 
eljárás 

támogatás és 
önerő 

        

  

  

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

8/2017. (III.30.) határozat 
 
Tárgy: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési szabályzata 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úrkút Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének Közbeszerzési tervét az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja, 
egyúttal hatályon kívül helyezi a 66/2012. (X.25.) és 23/2015. (IV.13.) önkormányzati 
határozatokat. 
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

9/2017. (III.30.) határozat 
 
Tárgy: Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának módosítása 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítását e határozat 1. 
számú melléklete, az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 2. számú melléklet alapján 
fogadja el. 

 

b) felkéri a jegyzőt, hogy az a) pontban foglalt Alapító okiratot a Magyar Államkincstár 
Veszprém Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából 
küldje meg. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

10/2017. (III.30.) határozat 
 
Tárgy: 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a 
beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

1. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Német 
Nemzetiségi Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítható csoportok számát három 
csoportban határozza meg. 

 
2. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Német Nemzetiségi 

Óvodában a 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beíratás időpontját 2017. május 15-
én és 16-án, 8 – 16 óra közötti időtartamban határozza meg. 

 
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 



Tájékoztató az óvodai felvételekről az 2017-2018-os nevelési évre 

Tájékoztató az óvodai felvételről 
az 2017-2018-os nevelési évre 

  

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a óvodakötelessé váló gyermekek beíratására az 
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodába 2017. május 15-én és16-án 8.00 – 16.00 óra között 

kerül sor. 

Beiratkozás helye: 
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 

8409 Úrkút, Mester utca 1. 

   
1. Az óvodakötelezettségről 

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben 
augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis 
szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.  
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló 
játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában 
kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg  
nem kezdi. (Nkt.8.§.). 
 
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 
köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 
meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába. 
Az óvodába a 2017-2018-os nevelési évre a 2014. augusztus 31-ig született gyermekek 
beíratása kötelező, de ha a gyermek az év folyamán a 3. életévének betöltésével a felvételre 
jogosulttá válik, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. 
 
Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába a jogviszony létrejöttéről 
igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Óvoda vezetőjének, valamint 
a település jegyzőjének. 
 

2. A körzethatárokról 
Úrkút község közigazgatási területe.  
  

3. Felmentési lehetőségről 
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek 
jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az ötödik életévét betöltött gyermek nem 
mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól, azt óvodai nevelést ellátó köznevelési 
intézményben kell teljesítenie. 
Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő 
időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda 
vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni 
gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az 
óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. 
A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2017. május 16. 
 
 



 
4. Külföldi tartózkodásról 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, 2017. szeptember 1-től óvodaköteles gyermek 
szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás 
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, 
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2017. május 16. 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek 
szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen 
köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőt. 

Amennyiben a szülő nem kért felmentést gyermeke kötelező óvodalátogatására vonatkozóan és 
nem is járatja oda, a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyző elrendelheti ennek teljesítését. 
A jegyző nyilvántartást vezet a lakóhelyen élő, óvodaköteles gyermekekről, illetve figyelemmel 
kíséri a Nemzeti Köznevelési törvény által előírt kötelezettségek teljesítését, elmulasztását. 

5. Az óvodai felvételről 

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Az óvoda köteles azon napi négy 
órában óvodai nevelésre kötelezett, ellátási körzetében lakóhellyel rendelkező gyermekek 
elhelyezéséről gondoskodni, akiknek ellátását a fenntartó az intézmény Alapító Okiratában 
felvállalta. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető. Az óvoda köteles azt az 
óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik 
és ennek tényét igazolni tudja.  

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a 
naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti. Az óvodai felvételek során 
a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni. 

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges: 

 születési anyakönyvi kivonat, 
 egészségügyi könyv, 
 a személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya 
 Taj kártya, 
 mindkét szülő személyazonosító okmánya és lakcím kártyája 
 Szakértői Vélemény, amennyiben a gyermek Különleges bánásmódot igényel (Sajátos 

nevelési igényű, Beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzd) 
 

A felvételi döntésről az óvodavezető 2017. május 31-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket. 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az 
óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe 
vételével. 

 
A gyermekek felvétele esetén külön megbeszélésen tájékoztatjuk a szülőket.  

A szülői értekezlet helyét és idejét a felvételi határozat tartalmazza. 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

11/2017. (III.30.) határozat 
 
Tárgy: Az EFOP-1.5.2-16 számú Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben 
című pályázathoz csatlakozással kapcsolatos döntések 

1. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be Ajka 
város Önkormányzatának konzorciumi vezetésével az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program keretében Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16 
címmel meghirdetett pályázati felhívásra „Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka 
térségében” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg maximum 500.000.000 
Ft. 
 
2. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Konzorciumi megállapodást a résztvevő partnerekkel aláírja és a pályázatok benyújtásához 
szükséges nyilatkozatokat megtegye és utasítja, hogy a költségeket a pályázat elnyerése esetén 
a 2017-2018-2019-2020. évi költségvetésbe tervezze be. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

12/2017. (III.30.) 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

13/2017. (III.30.) határozat 
 
Tárgy: Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Faluvédő és Kulturális 
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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

14/2017. (III.30.) 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

15/2017. (III.30.) 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

16/2017. (III.30.) határozat 
 
Tárgy: Úrkúti Polgárőr Egyesület támogatása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Polgárőr 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

17/2017. (III.30.) határozat 
 
Tárgy: Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör támogatása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör 
egyesületet 100 000,- 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

18/2017. (III.30.) határozat 
 
Tárgy: Acro Dance Akrobatikus Sporttánc egyesület úrkúti szakosztályának támogatása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Acro Dance Akrobatikus Sporttánc 
egyesület úrkúti szakosztályát 100 000,- 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

19/2017. (III.30.) határozat 
 
Tárgy: Orgonavirág Nyugdíjas Klub támogatása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orgonavirág Nyugdíjas Klubot 
50 000,- 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

20/2017. (III.30.) határozat 
 
Tárgy: Lóval az Egészségért Egyesület támogatása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lóval az Egészségért Egyesületet 
100 000,- 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

21/2017. (III.30.) határozat 
 
Tárgy: Verga Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.  megvásárolja a Verga Zrt-től az úrkúti 136/4 hrsz-ú saját használatú út megnevezésű 

ingatlant bruttó 257 000,- Ft-ért, míg a 135 hrsz-ú meddőhányó megnevezésű ingatlant 
bruttó 1 208 000,- Ft-ért a költségvetés K6 Beruházások – Telekvásárlás előirányzat 
terhére, 

2. hatályon kívül helyezi a 73/2016. (X.27.) határozatban a „135,” szövegrészt. 
 

Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint az adásvételi szerződés 
megkötésére. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr.Puskády Norbert 
jegyző 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

22/2017. (III.30.) határozat 
 
Tárgy: Nemesné Estók Szilvia óvodavezető kérelmével kapcsolatos elvi döntés 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Óvoda 
szakács munkakörű Tróbert Jánosné dolgozó felmentési ideje alatt szükségessé váló 
helyettesítő foglalkoztatásához szükséges forrást a 2017. évi költségvetési rendeletében 
biztosítja. 

2.) Felkéri az óvodavezetőt, hogy a munkakör zavartalan ellátása érdekében az álláshely 
betölthetőségéig történő helyettesítés érdekében a polgármesterrel és jegyzővel 
együttműködve a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

23/2017. (III.30.) határozat 
 
Tárgy: Ismételt 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

24/2017. (IV.25.) határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úrkút Község Önkormányzatának 2017. 
évi Közbeszerzési Tervét az 1. melléklet szerinti tartalommal módosítja. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

  KÖZBESZERZÉSI TERV 2017.ÉV  

A beszerzés tárgya 
Tárgyi 

beszerzés 
értéke                    

( ÁFA nélkül ) 

Beszerzés 
becsült értéke       
( ÁFA nélkül ) 

CPV kód 

Az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

A beszerzés 
fajtája              

A kötelezettség 
vállalás 

meghatározása 

I. Árubeszerzés 
            

       

II. Szolgáltatás 
megrendelése             

              

III. Építési beruházás         
  

  

Útak felújítása 
(Árok,Tüzér, Fenyves) 8 130 499    

84 289 579    

45233141-9 2017. II. negyedév Kbt. 115. § (1) bek. 
szerinti nyílt 
eljárás 

támogatás  

Csapadékvizelvezető 
árok  (Árok, Fenyves, 
Rákóczi) 

21 040 969    45233141-9 2017. II. negyedév 
Kbt. 115. § (1) bek. 
szerinti nyílt 
eljárás 

támogatás  

Csapadékvíz elvezető 
rendszer felújítása, 
kapcsolódó közterület 
felújítása  

55 118 110    45233141-9 2017. II. negyedév 
Kbt. 115. § (1) bek. 
szerinti nyílt 
eljárás 

támogatás  



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

25/2017. (IV.25.) határozat 
 
Tárgy: „Úrkút község útrekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) megbízza a Firmiter Füred Bt-t az „Úrkút község útrekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési 

eljárás lefolytatásával. Utasítja a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést – 300 000,- 
Ft+ 0,- Ft Áfa összeg erejéig – kösse meg. 

b) jóváhagyja a Szignál 2001 Bt-t műszaki ellenőri feladatok elvégzésével kötött megbízási 
szerződést – az 1. részfeladat tekintetében 157 480,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 200 000,- Ft, a 
2. részfeladat tekintetében 787 402,- Ft+ÁFA, azaz 1 000 000,- Ft – összesen bruttó 
1 200 000,- Ft összegben. 

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

d) 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 Baumidex Kft-nek, a Bottim Air Kft-nek, a Németh és Társa 
Kft-nek, valamint a Noszlopi és Fia Kft-nek küldje meg. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

26/2017. (IV.25.) határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések belterületi utak, hidak, járdák alcélú 
támogatási igény benyújtása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.  egyetért az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések belterületi utak, hidak, 

járdák alcélú támogatási igény benyújtásával a Béke és Rákóczi utca melletti járda 
részbeni felújítása érdekében – az előterjesztésben foglalt tartalommal – és a szükséges 
15 % önrészt (2 647 059,- Ft-ot) az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 
K7 pályázatokhoz önrész biztosítása előirányzat terhére biztosítja 

2. a Béke és Rákóczi utca melletti járda részbeni felújítása érdekében kötelezettséget vállal 
további 1 076 753,- Ft forrás biztosítására a gazdasági tartalék terhére. 
 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

27/2017. (IV.25.) határozat 
 
Tárgy: 2017. évi lakossági víz – és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére irányuló 
pályázat benyújtása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a 2017. évi 
lakossági víz – és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár felé. 
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

28/2017. (IV.25.) határozat 
 
Tárgy: Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása 

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a fenntartásában működő Közösségi Ház és 
Könyvtár nyitvatartási idejét 2017. május 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
hétfő: 13.00 – 19.00 óráig 
kedd:  13.00 – 19.00 óráig 
szerda: 9.30 – 15.30 óráig 
csütörtök: 13.00 – 19.00 óráig 
péntek: 13.00 – 19.00 óráig 
szombat és vasárnap:  Zárva 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

29/2017. (IV.25.) 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 fél éves határozott időre (2017. 10. 31-ig), 9 815,- 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

30/2017. (V.09.) határozat 
 
Tárgy: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (III.30.) határozatának 
módosítása  

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2017. (III.30.) határozatának 1-2. 
melléklete helyébe az 1-2 mellékletek lépnek. 
  
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

Okirat száma: 

Módosító okirat 
 

Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda az Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
által 2014. 06. 02. napján kiadott, 2/2014 számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a 30/2017. (IV.25.) határozatra figyelemmel –a 
következők szerint módosítom: 

 

 

1. A preambulum helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Úrkút 
Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 

2. Az alapító okirat 1. pontjának számozása 1.1. számra változik és tartalma változatlan. 
3. Az alapító okirat 2. pontjának számozása 1.2.1. számra változik és a tartalma 

változatlan. 
4. Az alapító okirat 3. pontjának számozása 1.2.2. számra változik és helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

 telephely megnevezése telephely címe 
1  8409 Úrkút, Május 1. tér 1. 

 
5. Az alapító okirat 4. pontja törlésre került. 
6. Az alapító okirat 5. pontjának számozása 4.1. számra változik és a tartalma változatlan. 
7. Az alapító okirat 6. pontjának számozása 4.2. számra változik és helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 Óvodai nevelés 

 
8. Az alapító okirat 7.1. pontjának számozása 4.3. számra változik és a tartalma 

változatlan. 
9. Az alapító okirat 7.2. pontjának számozása 4.4. számra változik és a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai 

2 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának  
                       szakmai feladatai 
 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot   igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 



 

 

beszédfogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulás, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
német kétnyelvű nemzetiségi nevelés 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
5 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
6 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
7 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 
8 107051 Szociális étkeztetés 

10. Az alapító okirat 7.3. pontjának számozása 4.6. számra változik és a tartalma 
változatlan. 

11. Az alapító okirat 8. pontja törlésre kerül. 
12. Az alapító okirat 9. pontjának számozása 4.5. számra változik és a tartalma változatlan. 
13. Az alapító okirat 10. pontjának számozása 3.1. és 3.2. számra változik és a tartalma 

változatlan. 
14. Az alapító okirat 11. pontjának számozása a 5.1. számra változik és helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
„Nyilvános pályázat útján, határozott időre a fenntartó nevezi ki, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok 
alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.” 

15. Az alapító okirat 12. pontjának számozása 5.2. számra változik és helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

16. Az alapító okirat 13. pontjának számozása 6.1.1. számra változik és a tartalma 
változatlan. 

17. Az alapító okirat 14. pontjának számozása 6.3. számra változik és helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 8409 Úrkút, Mester u. 1. 165 használati jog óvoda 
2 8409 Úrkút, Május 1. tér 1. 395/1/A/1 használati jog óvoda 

18. Az alapító okirat 15. pontjának számozása 6.2. számra változik és helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 8409 Úrkút, Mester u. 1.  50 
2 8409 Úrkút, Május 1. tér 1.  25 

19.  Az alapító okirat a 2.1. ponttal kiegészül az alábbiak szerint: 



 

 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979. 07. 31” 
20. Az alapító okirat a 2.2. ponttal kiegészül az alábbiak szerint: 

„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1 megnevezése: Úrkút Község Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.” 

 
Jelen módosító alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától 
kell alkalmazni. 

Kelt: 

P.H. 

Fülöp Zoltánné polgármester  



 

 

Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Úrkút Német Nemzetiségi Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye:8409 Úrkút, Mester u. 1. 
1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 
1  8409 Úrkút, Május 1. tér 1. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979. 07. 31. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Úrkút Község Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Úrkút Község Önkormányzata 
3.1.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Úrkút Község Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 



 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a 
szerinti óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek 3 éves korától a 

tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai 

2 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának  
                       szakmai feladatai 
 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot   igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulás, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
német kétnyelvű nemzetiségi nevelés 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
5 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
6 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
7 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 
8 107051 Szociális étkeztetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Úrkút község közigazgatási területe. 
Szabad kapacitás esetén a férőhelyek maximális kihasználtsága érdekében az intézmény 
szolgáltatásai Úrkút közigazgatási területén kívül lakók számára is biztosíthatók. 

 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységet nem végez. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott 
időre a fenntartó nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján. Az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 



 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: óvoda 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló költségvetéssel 

rendelkezik. A gazdasági feladatokat az Úrkúti Polgármesteri Hivatal (8409 Úrkút, 
Rákóczi u. 45.) látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 8409 Úrkút, Mester u. 1.  50 
2 8409 Úrkút, Május 1. tér 1.  25 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 8409 Úrkút, Mester u. 1. 165 használati jog óvoda 
2 8409 Úrkút, Május 1. tér 1. 395/1/A/1 használati jog óvoda 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. 06. 02. napján kelt, 2/2014 okiratszámú alapító 
okiratot visszavonom. 

Kelt: Úrkút, 2017. … … 

P.H. 

Fülöp Zoltánné polgármester 

 

 



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

31/2017. (V.09.) határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati hozzájárulás a gyermeknapi rendezvény megvalósításához 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermeknap megrendezésének 
költségeihez bruttó 350 000,- Ft összeggel járul hozzá a költségvetési rendelet K333 Bérleti díj 
előirányzat terhére. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

32/2017. (V.22.) határozat 
 
Tárgy: Döntés-előkészítő javaslat "Úrkút Község útrekonstrukciója" tárgyú, a Kbt. 115. § (1) 
bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásban 

1. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete „Úrkút Község útrekonstrukciója” 
tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatott eljárásban az 5 ajánlattevő közül a 
legmagasabb pontszámú– ajánlattevőt, azaz az Baumidex 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

33/2017. (V.30.) határozat 
 
Tárgy: Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 
fenntartói jogának átvételével kapcsolatos döntés 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkút Német Nemzetiségi 
Önkormányzata Képviselő-testületének kezdeményezésére a kölcsönös pénzügyi és 
nemzetiségi nevelési előnyökre tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Úrkúti Német 
Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogát a 2018/19-es nevelési évtől átadja az Úrkúti Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata által 
átveendő intézmény esetleges működési hiányának finanszírozására, valamint az intézmény 
működtetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, igazgatási feladatok ellátásra az Úrkúti 
Polgármesteri Hivatalon keresztül. 
Az önkormányzat vállalja, hogy az intézmény működési engedélye kiadása iránti kérelem 
benyújtását megelőzően ingyenesen az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata használatába 
adja az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda feladatellátási helyéül szolgáló ingatlanokat és a 
feladatellátást szolgáló vagyont. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére, egyben 
felhatalmazza az átadással kapcsolatos szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

34/2017. (V.30.) határozat 
 
Tárgy: Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Hauser Lajos Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói jogának átvételével kapcsolatos döntés 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének kezdeményezésére a kölcsönös pénzügyi és nemzetiségi 
nevelési-oktatási előnyökre tekintettel egyetért, hogy az Úrkúti Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. 
§ (7) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva az Hauser Lajos Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói jogát a 2018/19-es nevelési évtől átvegye a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtól. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata által 
átveendő intézmény esetleges működési hiányának finanszírozására, valamint az intézmény 
működtetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, igazgatási feladatok ellátásra az Úrkúti 
Polgármesteri Hivatalon keresztül. 
Az önkormányzat vállalja, hogy az intézmény működési engedélye kiadása iránti kérelem 
benyújtását megelőzően ingyenesen az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata használatába 
adja a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola feladatellátási helyéül 
szolgáló ingatlanokat és a feladatellátást szolgáló vagyont. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére, egyben 
felhatalmazza az átadással kapcsolatos szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

35/2017. (V.30.) határozat 
 
Tárgy: Háziorvosi pályázat elbírálása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Kovács Gabriellának, az úrkúti 
háziorvosi állás betöltésére benyújtott pályázatát támogatja. Utasítja a polgármestert, hogy a 
feladat-ellátási szerződés megkötése érdekében folytasson tárgyalást dr. Kovács Gabriellával 
és a szerződés-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

36/2017. (V.30.) határozat 
 
Tárgy: Ady u. 20. sz. alatti ingatlan utólagos szennyvízbekötése 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ady u. 20.sz. alatti ingatlan 
szennyvízbekötése érdekében beérkezett ajánlatokból a Special Bauterv Építőmérnöki Kft 
(8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99./A ½. ) 2.964.300.-Ft+ÁFA, azaz bruttó 3.764.661.-Ft 
ajánlatát fogadja el. 
2.) A felújítások költségeinek finanszírozását az önkormányzat a 2017. évi költségvetési 
rendeletében a szennyvízberuházás társulás előirányzat 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

37/2017. (V.30.) határozat 
 
Tárgy: Döntés a TOP-4.1.1-16 kódszámú pályázaton való indulásról 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a TOP-4.1.1.-16 kódszámú 
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű – az előterjesztésben foglalt 
tartalommal történő – pályázat benyújtásával.  
Utasítja a polgármester, hogy  

- a Hori és Viki Design Kft-vel a tervezési szerződést kösse meg bruttó 635 000,- Ft 
összegben a gazdasági tartalék terhére,  

- a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

38/2017. (V.30.) határozat 
 
Tárgy: Fuith Attila kérelmének elbírálása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 249/44 hrsz-ú, 
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, természetben az Ady u. 14. sz. alatti ingatlan 
Fuith Attila és Fuith Attiláné kérelmezők ½-1/2-ed 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

39/2017. (V.30.) határozat 
 
Tárgy: W&K&T S.R.L. bérleti jogának meghosszabbítása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Úrkút, Csokonai u. 
1. szám alatt lévő „nagyház” épület földszintjén lévő (volt élelmiszerbolt) helyiséget iroda 
céljára a W&K&T S.R.L 415500 Salonta részére 2019. június 30.-ig bezárólag bérbe adja. A 
helyiségbérleti díj összege: 23.700.- Ft/hó. 
A helyiségbérleti szerződés megkötésére és aláírására felhatalmazza Fülöp Zoltánné 
polgármestert. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

40/2017. (V.30.) határozat 
 
Tárgy: 2016. évi belső ellenőrzési jelentés 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évről szóló, összefoglaló belső 
ellenőrzési jelentést az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

 

Ügyszám:  1/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

 

Úrkút Község Önkormányzatnál  

2016. ÉVBEN végzett belső ellenőrzésekről 

                                                                                                                                                              

                                                           Készítette:  Molnár Erika 

                                                                                          Regisztrált belső ellenőr 

                                                                                              Reg.szám: 5113112 

 

 

 

 

 

Készült: 2017.február hó 

 

 

 



 

 

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

2016. 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, Úrkút Község 
Önkormányzatnál 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 2016.évi belső ellenőrzési munkaterv alapján - külső 
szakértő közreműködésével – két ellenőrzésre került sor. 

 

A végrehajtott ellenőrzések tárgyai, időpontjai a következők voltak: 

I. Az ellenőrzés tárgya:  

Az önkormányzat készpénzkezelési rendjének ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 

- A házipénztár működése, a készpénz kezelése a jogszabályi előírásoknak és a belső 
szabályozásnak megfelelően működik-e? 

- A pénzügyi folyamatok, kifizetések szabályosan történtek-e, továbbá a szigorú számadás alá   

   vont bizonylatokat a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően kezelik-e? 

 

Az ellenőrzés helyszíne: Polgármesteri Hivatal Úrkút (8409 Úrkút, Rákóczi u.45.) 



 

 

 

A helyszíni ellenőrzés időtartama: 2016.április 18. – április 19. 

Az ellenőrzés típusa: 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
Rendszerellenőrzés 

A végleges ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje:   2016.május 27. 

 

Az ellenőrzés a 2015.évet érintette. Az ellenőrzésről készített jelentés határidőben, 
2016.május 27-ig leadásra került. 

 

II. Az ellenőrzés tárgya: 

A belső kontrollrendszer működésének ellenőrzése 

 

Az ellenőrzés célja: A belső kontrollrendszer működésének vizsgálata, a belső 
kontrollrendszer kialakítása és megfelelő működtetése biztosított-e. 

 

Az ellenőrzés helyszíne: Polgármesteri Hivatal Úrkút (8409 Úrkút, Rákóczi u.45.)                   

A helyszíni ellenőrzés időtartama:         
 ................................................................................................................................................. 
2016.október 24 . – október 25. 
között ....................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................  

Az ellenőrzés típusa: Rendszerellenőrzés 

A végleges ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje:   2016.november 25. 

 

Az ellenőrzés a 2015.évet érintette. Az ellenőrzésről készített jelentés határidőben, 
2016.november 25.-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 kockázatkezelés/felmérés alapján a következő területekre 
irányult: 

1) Úrkút Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal készpénzkezelési 
rendjének ellenőrzésére 

 

Az ellenőrzés célja: 

- A házipénztár működése, a készpénz kezelése a jogszabályi előírásoknak és a belső 
szabályozásnak megfelelően működik-e? 

- A pénzügyi folyamatok, kifizetések szabályosan történtek-e, továbbá a szigorú számadás alá   

   vont bizonylatokat a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően kezelik-e? 

- A készpénzforgalom szabályozottságának ellenőrzése, 

- A rovancsolással kapcsolatos ellenőrzési feladatok, 

- Pénztári bevételek ellenőrzése, 

- A pénztári kifizetések ellenőrzése, 

- A pénz kezelésének, őrzésének, szállításának ellenőrzése. 

2)  Úrkút Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer 
működésének ellenőrzése 

 

Az ellenőrzés célja: A belső kontrollrendszer működésének vizsgálata, a belső 
kontrollrendszer kialakítása és megfelelő működtetése biztosított-e. 

- Jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították-e ki a belső kontrollrendszer elemeit, 
egyértelművé tették-e a felelősségi viszonyokat, 

 

- a szabályzatokat aktualizálták-e, azok tartalmazzák-e a folyamatleírásokat, ellenőrzési 
nyomvonalakat,  

 

- a szabályzatok az alapító okiratokkal, az SZMSZ-szel és az ügyrenddel együttesen 
koherens rendszert alkotnak-e,  

 

- a gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és érvényesítés 
kontrolltevékenységeit megfelelően működtették-e;  

 



 

 

-    a belső kontrollrendszer önértékelését elvégezték-e, 
 

-   biztosították-e a belső ellenőrzés szabályos működését;  

 

Az ellenőrzések során az önkormányzat vezetőivel és munkatársaival az együttműködés 
megfelelő volt, az ellenőrzés során felmerülő kérdések az érintettekkel egyeztetésre kerültek, 
az ellenőrzés által kért iratokat, nyilvántartásokat átadták. A belső ellenőrzés során az 
információáramlás és kommunikáció megfelelően működött. 

 

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 2016.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 2016.évi szakmai képzései: 

 

A belső ellenőr szakmai képzése, továbbképzése biztosított. A törvényi előírásoknak 
megfelelően Pénzügyminisztérium által regisztrált, e tevékenységét folytató továbbképzésre 
kötelezett szakember. 2016.évben – a kétévente kötelező, ÁBPE II. típusú – a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének által szervezett és 



 

 

lebonyolított kötelező továbbképzést teljesítette. 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 

 

 2016.évben az önkormányzatnál, illetve a Polgármesteri Hivatalnál 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  

2016.évben a belső ellenőrzés során tett ajánlások, javaslatok mérhető célkitűzéseket 
fogalmaztak meg. Az ellenőrzési jelentésekben tett következtetések, javaslatok végrehajtására 
Intézkedési tervet nem készítettek, azok végrehajtását a belső ellenőrzés a 2017.évi ellenőrzés 
során, „utóellenőrzés” keretében vizsgálja. A Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzési (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) Úrkút Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal készpénzkezelési 
rendjének ellenőrzése 

 

Az ellenőrzési jelentés összegző megállapításai szerint: 

Az ellenőrzés az önkormányzat készpénzforgalmi rendjének szabályozására, a 
készpénzforgalom lebonyolítása során alkalmazott bizonylatok alaki-és tartalmi 
megfelelőségére, a készpénz kezelésére, őrzésére és védelmére terjedt ki. A készpénzkezelés 
szabályozottságának fontos eleme a munkafolyamatba épített ellenőrzés, mely elsősorban a 
bizonylatok aláírásával - az operatív gazdálkodást gyakorlók részéről - valósítható meg.  

 

A készpénzkezelés ellenőrzéséről tett megállapítások feltáró jellegűek. Azok végrehajtása a 
költségvetési szerv szabályos működését segíti, előtérbe helyezve az előzetes és utólagos 
vezetői ellenőrzés alkalmazását. A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok személyre szóló, 
egyértelmű meghatározása hozzájárul az elszámoltathatóság javításához. A Pénzkezelési 
szabályzat aktualizálását az ellenőrzés tartama alatt megkezdték, annak során az ellenőrzés 
javaslatait, megállapításait figyelembe veszik.  

 

A Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szabályzatának melléklete az 
ellenőrzési nyomvonal, mely részletesen tartalmazza a készpénzkezelés folyamatát, 
szabályait. Az ellenőrzés javasolja, hogy megismerését minden érintett dolgozó aláírásával 
igazolja. A pénztáros és a pénztár ellenőr munkaköri leírását vizsgálják felül, az abban 
szereplő feladatokat pontosítsák. A bizonylatok megőrzése, azok kezelése megfelelő volt, 
megőrzésüket a számviteli törvény előírásainak megfelelően - gazdasági évenként 
elkülönítve, a könyvelési hivatkozásokra könnyen visszakereshető módon biztosították. 

 

A készpénzkezelés belső kontrollrendszerének keretében fokozott figyelmet kell fordítani a 
gazdálkodói jogkörrel rendelkező személyek aláírásainak meglétére, azokra vonatkozó 
előírások betartására.   

 

Az ellenőrzés az ellenőrzött területet „megfelelőnek” minősítette. A megállapítások 
alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok 
rendszerében.  A pénzmozgás szabályosságának növelése érdekében - a készpénzkezelés belső 
kontrollrendszerének keretében - fokozott figyelmet kell fordítani a készpénzforgalom 
bizonylatainak aláírására. 



 

 

 

A jelentésben tett következtetések, javaslatok az alábbiak voltak: 

1) A Házipénztár-és pénzkezelési szabályzatot a jelentésben tett megállapítások 
figyelembevételével aktualizálják, 

2) A készpénzgazdálkodásban érintett munkavállalók munkaköri leírásait 
vizsgálják felül, 

3) A kiadási pénztárbizonylatokhoz kapcsolódó utalványrendeleteket a 
kötelezettségvállaló is minden esetben írja alá, 

Az ellenőrzési jelentés megállapításainak végrehajtását a belső ellenőrzés a 2017.évi 
ellenőrzés során, „utóellenőrzés” keretében vizsgálja.  

 

2) Úrkút Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer 
működésének ellenőrzése 

 

Az ellenőrzési jelentés összegző megállapításai szerint: 

Az önkormányzat belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet, 
illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet figyelembevételével alakította ki, működteti és fejleszti 
a szervezet belső kontrollrendszerét, ezen belül a folyamatba épített, előzetes és utólagos 
vezetői ellenőrzést (FEUVE).  

 

A hivatalvezető a FEUVE működtetésével biztosítja, hogy: a költségvetési szerv valamennyi 
tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható 
gazdálkodás elveivel, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor 
pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, megfelelő, pontos és naprakész 
információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan, a 
FEUVE harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra 
kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével. 

 

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, 
melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló 
előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 
eredményes gazdálkodás követelményeit. A kockázatok kezelésére és a tárgyilagos 
bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely alapján a 
polgármesteri hivatal a következő célokat valósítja meg: 

- a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel 
(gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtja végre, 



 

 

- teljesíti az elszámolási kötelezettségeket, betartja a vonatkozó törvényeket és 
szabályozásokat, 

 - megvédi a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű használattól. 

 

A költségvetési szerv vezetője olyan szabályzatokat adott ki, folyamatokat alakított ki és 
működtet a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, 
szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

A kontrollkörnyezet kialakításra került, a kontrollfolyamatok működnek, annak javítása a már 
meglévő munkafolyamatokba beépített ellenőrzés hatékonyságának fokozásával, a 
munkaterületek esetenkénti vezetői ellenőrzésével érhető el.   

 Az ellenőrzés összefoglaló megállapítása, hogy a belső kontrollrendszerek kialakítása és 
működtetése Úrkút Község Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál megfelelő. 
A megállapítások alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési 
pontok vagy folyamatok rendszerében.   

 

A jelentésben tett következtetések, javaslatok az alábbiak voltak: 

1) a jegyző az önkormányzat hiányzó szabályzatainak elkészítéséről gondoskodjon, 

2) a munkaköri leírásokat az átszervezett munkakörök alapján aktualizálja, 

3) az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot készítse el, 

4) a 2015.évi belső kontrollrendszer értékelését terjessze a képviselő-testület elé, 

5) a hivatal vezetője jövő évben teljesítse a belső kontrollrendszer témakörében 
meghatározott továbbképzést, 

6) a Szervezeti és Működési Szabályzatot a belső ellenőrzési feladatokkal egészítse 
ki. 

Az ellenőrzési jelentés megállapításainak végrehajtását a belső ellenőrzés a 2017.évi 
ellenőrzés során, „utóellenőrzés” keretében vizsgálja. 

 

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) Úrkút Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal készpénzkezelési 
rendjének ellenőrzése 



 

 

Az ellenőrzés az ellenőrzött területet „megfelelőnek” minősítette. A megállapítások 
alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok 
rendszerében.  A pénzmozgás szabályosságának növelése érdekében - a készpénzkezelés 
belső kontrollrendszerének keretében - fokozott figyelmet kell fordítani a 
készpénzforgalom bizonylatainak aláírására. 

 

2) Úrkút Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer 
működésének ellenőrzése 

Az ellenőrzés összefoglaló megállapítása, hogy a belső kontrollrendszerek kialakítása és 
működtetése Úrkút Község Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál megfelelő. A 
megállapítások alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok 
vagy folyamatok rendszerében.   

 

A belső ellenőrzésről készült jelentések megállapításai az ellenőrzött szervezet vezetőjével a 
záró tárgyaláson egyeztetésre kerültek.  

 

 7.  Az intézkedési tervek megvalósítása  

Az ellenőrzési jelentésekben tett következtetések, javaslatok végrehajtására Intézkedési tervet 
nem készítettek, azok végrehajtását a belső ellenőrzés a 2017.évi ellenőrzés során, 
„utóellenőrzés” keretében vizsgálja.  

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 szolgálják.  

 

Úrkút, 2017. február 10. 

                                                                                        Molnár Erika                                            

                                                                                Regisztrált belső ellenőr    

                                                                                   Reg.szám: 5113112                           

Mellékletek: 

1) Nyilvántartás a 2016.évi belső ellenőrzésekről                                                        

2) Nyilvántartás a 2016.évi ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról 



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

41/2017. (V.30.) határozat 
 
Tárgy: Dr. Dóczy Mariann „ÚRKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetésben részesítéséről 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Dóczy Mariannt a település 
fejlesztésében, a társadalmi, egészségügyi, szociális életében való hasznos és aktív részvétele 
és ennek révén a község értékeit növelő munkája elismeréseként „ÚRKÚT KÖZSÉGÉRT” 
kitüntetésben részesíti. 

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a kitüntetés átadásáról ünnepélyes keretek 
között gondoskodjon. 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

42/2017. (V.30.) határozat 
 
Tárgy: Rostási József „ÚRKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetésben részesítéséről 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rostási Józsefet a település 
fejlesztésében, a társadalmi életében való hasznos és aktív részvétele és ennek révén a község 
értékeit növelő munkája, valamint az Úrkút története könyv megírása elismeréseként „ÚRKÚT 
KÖZSÉGÉRT” kitüntetésben részesíti. 
A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a kitüntetés átadásáról ünnepélyes keretek 
között gondoskodjon. 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

 

   

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

43/2017. (VI.29.) határozat 
 
Tárgy: Döntés Úrkút településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára vonatkozó 

árajánlatokról  

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az településrendezési eszközök 
teljeskörű felülvizsgálata érdekében beérkezett ajánlatokból a Város és Ház Építőipari 
Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt ( 1149 Budapest, Várna u. 12-14.) 6.000.000.-Ft 
+ ÁFA, azaz  bruttó 7.620.000.-Ft ajánlatát fogadja el. 

2.) A településrendezési eszközök felülvizsgálata költségeinek finanszírozását az 
önkormányzat a 2017. évi költségvetési rendeletében a K6 beruházások – 
településrendezési terv - 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

44/2017. (VI.29.) határozat 
 
Tárgy: Úrkút-Zsófiapusztai szennyvíz derítő szippantási és tisztítási költsége 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági tartalék terhére kiegyenlíti a 
BiztosPont Ajka Kft. bruttó 401 320,- Ft összegű számláját, mely a zsófiapusztai derítő 
szippantásának (50 m3) és tisztításának költségét tartalmazza. 
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a bruttó 401 320,- Ft költség tovább számlázásáról 
a közös derítőre kötött zsófiapusztai lakosok részére egyenlő részben történjen meg. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

45/2017. (VII.27.) határozat 
 
Tárgy: A Baumidex Kft-vel kötött „Úrkút község útrekonstrukciója” tárgyú vállalkozási 

szerződések módosítása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Baumidex Kft-vel kötött 
„Úrkút község útrekonstrukciója” 1. és 2. részfeladatokra 2017. május 30-án aláírt vállalkozási 
szerződés 1-2. mellékletek szerinti tartalommal történő módosításával. 
Utasítja a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződések módosítását írja alá. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

46/2017. (VII.27.) határozat 
 
Tárgy: Csokonai u. 1. sz. alatti szociális bérlakások födémjének felújítása 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Csokonai u. 1. sz. alatti 
bérlakások födém felújítási munkálatainak szükségességével, ezért az épület ács, tetőfedő és 
bádogos munkáira Piltman Miklós ev. által adott ajánlatot elfogadja. A felújítási munkákat 
bruttó 994 156,- Ft összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében a 
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása előirányzat terhére 
biztosítja. 
Utasítja a polgármestert, hogy a fenti munkákra a vállalkozási szerződést Piltman Miklós 
egyéni vállalkozóval kösse meg. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

47/2017. (VII.27.) határozat 
 
Tárgy: A Rákóczi u. 43. sz. alatti közösségi ház és fogorvosi rendelő fűtéskorszerűsítése 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közösségi ház és fogorvosi rendelő  
fűtéskorszerűsítésének épületgépészeti és villamosipari munkáira beérkezett ajánlatokból 
Pölczmann István (  8452 Halimba, Dózsa u. 2. ) vállalkozó 1.445.082.-Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 1.835.254.-Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

 
2.) A közösségi ház és fogorvosi rendelő fűtésfelújítása költségeinek finanszírozását az 

önkormányzat a 2017. évi költségvetési rendeletében a K7 felújítások 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

48/2017. (VII.27.) határozat 
 
Tárgy: Orvosi rendelő és szolgálati lakás meszelési munkáinak megrendelése 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi rendelő és szolgálati lakás 
munkáira beérkezett ajánlatokból Miszori Rajmund (8409 Úrkút, Mester u. 6.) egyéni 
vállalkozó bruttó 992 372.-Ft összegű ajánlatát fogadja el. 
 
2.) A szolgálati lakás meszelése költségeinek finanszírozását az önkormányzat a 2017. évi 
költségvetési rendeletében egyrészt (400 000,-Ft) az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok K334 előirányzat, másrészt a K351 Előzetesen 
felszámított ÁFA (108 000,- Ft), a különbözetet (110 000,- Ft) pedig a gazdasági tartalék terhére 
biztosítja. Az orvosi rendelő meszelési költségeit a NEAK finanszírozás terhére (072111 
Háziorvosi alapellátás) finanszírozza. 
 
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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

49/2017. (VII.27.) határozat 
 
Tárgy: Használaton kívüli tartályok megszüntetése 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a használaton kívüli tartályok 
megszüntetéséről szóló határozati javaslatot elutasítja. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

50/2017. (VIII.11.) határozat 
 
Tárgy: A TOP-4.1.1-16 kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek 

viseléséről 
 
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete továbbra is egyetért a TOP-4.1.1.-16 
kódszámú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázat 
benyújtásával, ezért a 37/2017. (V.30.) határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

1. az „Utasítja a polgármestert, hogy” bekezdést kiegészíti az alábbi francia bekezdéssel: 
„- a Pro Veszprém Nkft-vel a projekt megalapozó dokumentum elkészítése tárgyában 
kössön szerződést bruttó 508 000,- Ft összegben a gazdasági tartalék terhére,” 

2. a „bruttó 635 000,- Ft” szövegrész helyébe bruttó „508 000,-Ft” szöveg lép. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

51/2017. (VIII.22.) 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 
150 m3 mértékben és 
 
a)  a pályázati kiírás alapján - 150 m3 kemény lombos fa fajtához - bruttó 190 500,- Ft 

önrészt biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett települési segély 
terhére, 

 
b) vállalja, hogy a rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kér. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

52/2017. (VIII.22.) határozat 
 
Tárgy: Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének megrendelése 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképi rendelet és településképi 
arculati kézikönyv elkészítését Hori&Viki Design Kft-től bruttó 952 500,- forintért, a gazdasági 
tartalék terhére megrendeli. 
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

53/2017. (VIII.22.) határozat 
 
Tárgy: A „100 éves a mangánérc bányászat” rendezvény 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „100 éves a mangánérc 
bányászat” rendezvény megszervezésével és 
1.  a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Bányászati Szövetség 100 000 – 

100 000,- Ft-os, illetve a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének 200 000,- 
Ft-os támogatását elfogadja 

2. utasítja a polgármestert az 1. pontban foglalt szervezetekkel a támogatási szerződést kösse 
meg, 

3. vállalja, hogy a támogatási összeggel nem fedezett költségeket, de legfeljebb 439 908  Ft-
ot a gazdasági tartalék terhére finanszírozza. 
 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

54/2017. (VIII.22.) határozat 
 
Tárgy: A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések 
 
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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

55/2017. (VIII.22.) határozat 
 
Tárgy: A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések 
 
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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

56/2017. (VIII.22.) határozat 
 
Tárgy: A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések 
 
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 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő 
Fejlesztési Tervet elfogadja. 
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a kért határidőre küldje meg a 
Szolgáltató részére. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

57/2017. (VIII.22.) határozat 
 
Tárgy: A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések 
 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
a) mint a 21-20853-1-001-00-13 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_206. sorszámú Úrkút 
szennyvízelvezető és tisztítórendszer Ellátásért felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által 2018-2032. 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a kért határidőre küldje meg a 
Szolgáltató részére. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

58/2017. (VIII.22.) határozat 
 
Tárgy: A TOP-5.3.1- 16 „A helyi identitás és kohézió erősítése Veszprém megyében” című 

pályázat konzorciumi keretek között történő benyújtásáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Veszprémi Fiatalok 
Egyesület (8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 4., 19-02-0002122) „TOP-5.3.1- 16 „A helyi 
identitás és kohézió erősítése Veszprém megyében” című pályázatnak benyújtását, egyben 
felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a szükséges konzorciumi megállapodást aláírja. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

59/2017. (IX.26.) határozat 
 
Tárgy: A 62/2016. (IX.27.) és a 48/2017. (VII.27.) határozatok módosítása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

1. 62/2016. (IX.27.) határozatban hatályon kívül helyezi a „melynek előkészítésével 
megbízza a Euro Practice Kft-t” szöveget, 

2. 48/2017. (VII.27.) határozatban a „fogadja el” szövegrész helyébe a „fogadja el, a 
meszelés költségeit a NEAK finanszírozás terhére (072111 Háziorvosi alapellátás) 
finanszírozza” szöveg lép, egyúttal hatályon kívül helyezi a határozat 2. pontját. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

60/2017. (IX.26.) határozat1 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására 
 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a mini bölcsődei férőhelyek 
kialakításának támogatására vonatkozó pályázat benyújtásával az Úrkút Község 
Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő, 8409 Úrkút, Május 1. tér 1. sz. és 395/1/A/1 hrsz. 
alatti épületre vonatkozóan. A pályázathoz szükséges 5 % önrészt, vagyis 506 308,- forintot a 
2017. évi költségvetés K7 Önerő pályázatokhoz előirányzat terhére biztosítja. 
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat határidőben való benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  polgármester és jegyző 
Határidő: 2017. szeptember 28. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző

                                                             
1 Módosította: Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének 70/2017. (X.5.) határozata 



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

61/2017. (IX.26.) határozat 
 
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2018. 

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

csatlakozzon az Emberi Erőforrások Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. 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.) 350 %-át, vagyis jelenleg az 99 750.- Ft-ot nem haladja meg. 
 

b) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
fordulójában felhasználható keretösszeget 500 000.- Ft-ban határozza meg és 
kötelezettséget vállal arra, hogy ezt az összeget az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében biztosítja. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja, az egyéb 
jognyilatkozatokat megtegye. 
 
Felelős:  polgármester és jegyző 
Határidő: A 2018. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kiírásában foglalt határidőknek 
megfelelően 
 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

62/2017. (IX.26.) határozat 
 
Tárgy: Közvilágítás korszerűsítése Úrkúton 
 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási 
Zrt közvilágítás korszerűsítési programjához csatlakozni kíván. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert a csatlakozáshoz és 
lebonyolításhoz szükséges intézkedések megtételére. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

63/2017. (IX.26.) határozat 
 
Tárgy: Utcák el- és átnevezése2 
 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) 

a) 1/2 hrsz-ú Névtelen utcát Béke utcának, 
b) 39 hrsz-ú Névtelen utcát Rákóczi Ferenc utcának, 
c) 83 hrsz-ú Névtelen teret Árok utcának, 
d) 136/4. hrsz-ú Névtelen utcát Orgona utcának, 
e) 249/7 hrsz-ú cím nélküli utcát Ady Endre utcának 
f) 249/36 hrsz-ú Névtelen utcát Pipacs utcának, 
g) 249/60 hrsz-ú Névtelen teret Pipacs utcának, 
h) 317/2 hrsz-ú cím nélküli utcát Mester utcának, 
i) 267/5 hrsz-ú Névtelen utcát Hősök utcának 
j) 318/1 hrsz-ú Névtelen utcát Mester utcának, 
k) 349 hrsz-ú Névtelen utcát Hősök utcának, 
l) 396/2 hrsz-ú Névtelen utcát Rákóczi utcának, 
m) 421 hrsz-ú Névtelen utcát Rákóczi utcának, 
n) 422 hrsz-ú Névtelen utcát Rózsa utcának, 
o) 429 hrsz-ú Névtelen teret Meinhardt Vilmos térnek, 
p) 459 hrsz-ú Névtelen teret Petőfi utcának 

nevezi el. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a lakosságot a helyben szokásos módon 
tájékoztassa, valamint, hogy a központi címregiszterben a szükséges módosításokat hajtsa 
végre. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 

                                                             
2 Módosította: Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének 71/2017. (X.25.) határozata 



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

64/2017. (IX.26.) határozat 
 
Tárgy: Úrkút SK kérelme kiegészítő támogatás iránt 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1) a becsatolt kérelem alapján az Úrkút Sportkört elszámolási kötelezettség mellett 
2 000 000,- Ft többlet-támogatásban részesíti a 2017. évi költségvetési rendelet 
általános gazdálkodási tartaléka terhére. 

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

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

65/2017. (IX.26.) határozat 
 
Tárgy: Haszongépjármű beszerzése 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért egy haszongépjármű 
beszerzésével az ebédszállítás problémamentes megoldása érdekében. Utasítja a polgármestert, 
hogy a gépjármű beszerzéséről legfeljebb – a gazdasági tartalék terhére - 450 000,- Ft értékben 
gondoskodjon, mely összeg tartalmazza az adásvétel folyamán keletkező egyéb felmerülő 
költségeket is. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

66/2017. (IX.26.) határozat 
 
Tárgy: A Rákóczi u. 45. sz. alatti Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése 
 
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
fűtéskorszerűsítésének épületgépészeti és villamosipari munkáira beérkezett ajánlatokból 
Pölczmann István (  8452 Halimba, Dózsa u. 2. ) vállalkozó 3.072.279.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 
3.901.794.-Ft összegű ajánlatát fogadja el. 
 
2.) A Polgármesteri Hivatal fűtésfelújítása költségeinek finanszírozását az önkormányzat a 
2017. évi költségvetési rendeletében a K7 felújítások 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

67/2017. (IX.26.) határozat 
 
Tárgy: Csokonai 1. sz. alatti önkormányzati lakások bérbe adása 
 
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, 

- Csokonai u. 1. sz. 5. ajtó alatti lakásra megkötött bérleti szerződést módosítja akképp, 
hogy bérlőtársként belép Miszori Patrik, Tóth P. Ervinné gyermeke. 

 
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződések megkötésére. 
 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

68/2017. (IX.26.) határozat 
 
Tárgy: Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító 
általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezettel és az alábbiak szerint 
javasolja a körzethatárok kialakítását: 
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola beiskolázási körzete: Úrkút 
település teljes közigazgatási területe. 
Úrkúton lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, 
általános iskolába járó gyermek nincs. 
 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

69/2017. (IX.26.) határozat 
 
Tárgy: Hozzájárulás a 371 hrsz-ú ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzéséhez 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társasági adóról és osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontja alapján – tekintettel a 
Képviselő-testület 53/2011. (VIII. 29.) határozatára és a 2013. 06. 17-én kelt üzembehelyezési 
jegyzőkönyvre - feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a kizárólagos 
tulajdonában lévő 8409 Úrkút, 371 hrsz-ú, kivett sporttelep és antenna megnevezésű ingatlanra 
a Magyar Állam javára 19 568 325,- Ft adókedvezmény mértékében jelzálogjog kerüljön 
bejegyzésre 15 éves időtartamra. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges 
jognyilatkozatokat tegye meg. 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határidő: azonnal 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

Fülöp Zoltánné 
polgármester 



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

70/2017. (X.5.) határozat 
 
Tárgy: 60/2017. (IX.26.) határozat módosítása 
 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 60/2017. (IX.26.) határozatát az alábbiak 
szerint módosítja:  

- a 395/1 szövegrész helyébe a 395/1/A/1, 
- az 506 230 szövegrész helyébe az 506 308 

szöveg lép. 
 

Felelős:  polgármester és jegyző 
Határidő: azonnal 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

71/2017. (X.25.) határozat 
 
Tárgy: 63/2017. (IX.26.) határozat módosítása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63/2017. (IX.26.) határozat az alábbiak 
szerint módosítja: a határozat h) pontjában a „317/1” szövegrész helyébe a „317/2”, a határozat 
j) pontjában a „318/2” szövegrész helyébe a „318/1” szöveg lép. 

 
Felelős:  polgármester és jegyző 
Határidő: azonnal 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

72/2017. (X.25.) határozat 
 
Tárgy: Közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úrkút község közigazgatási területén a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és lerakásával 2022. 
november 1-ig szóló időtartamra a BiztosPont Ajka Kft (8400 Ajka, Dobó Katica u. 45.) bízza 
meg alapdíj: 20 500,-Ft +ÁFA, kezelési díj: 1 500,- Ft/5 m3 + ÁFA áron. 
 
Megbízza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírásával. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

73/2017. (X.25.) határozat 
 
Tárgy: Szociális tűzifa biztosításához kapcsolódó járulékos szolgáltatások megrendelése 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- a 81 m3 tűzifát a Verga Zrt-től szerezi be bruttó 1 543 050,- Ft értékben a pályázati 
támogatás és önerő terhére, 

- a 81 m3 tűzifa úrkúti telephelyre szállítását Nagy Zoltán ev-tól rendeli meg bruttó 
205 740,- Ft értékben 

- a 81 m3 a tűzifa tárolását és a szociálisan rászorultak részére való kiszállítását Pichler 
Zoltán ev-tól rendeli meg összesen bruttó 162 000,- Ft összegben.  

- a pályázati támogatáson felül szükséges pénzügyi forrást az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében tervezett települési segély terhére biztosítja. 

- felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok 
megtételére. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

74/2017. (X.25.) határozat 
 
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 70/2013. (X.30.) önkormányzati 
határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően 
áttekintette, és azt változatlan formában elfogadja. 
Felszólítja a polgármestert és jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

75/2017. (X.25.) határozat 
 
Tárgy: 8409 Úrkút Meinhardt Vilmos tér 1. sz. 1. és 5. ajtó alatti lakások bérbeadása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 
- Meinhardt Vilmos tér 1. sz. 1. ajtó alatti lakást egy éves határozott időre, 9 815,- Ft/hó 

ellenében, Fuchsné Kungl Anita részére 
- Meinhardt Vilmos tér 1. sz. 5. 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

76/2017. (X.25.) határozat 
 
Tárgy: 033/12 hrsz-ú ingatlan átruházása tárgyában keletkezett Magyar Agrár-, 

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének helyi 
földbizottsági feladatkörben kiadott állásfoglalása ellen Zoltán Józsefné részéről 
beadott kifogás elbírálása 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „a 033/12 hrsz-ú ingatlan átruházása 
tárgyában keletkezett Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei 
elnökségének helyi földbizottsági feladatkörben kiadott állásfoglalása ellen Zoltán Józsefné 
részéről beadott kifogás” tárgyában az alábbi határozatot hozta:  
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének az Úrkút, 033/12 hrsz-
ú ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyására vonatkozó 2017. 
október 5-én kelt VE01-03318-9/2017 iktatószámú állásfoglalását, valamint Zoltán Józsefné 
(8200 Veszprém, Kodály Zoltán u. 26/B) eladónak az állásfoglalás ellen benyújtott, 2017. 
október 16-án iktatott kifogását és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi 
CCXII. törvény (továbbiakban: Fétv.) 103/A. § (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján 
az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület a VE01-03318-9/2017 iktatószámú állásfoglalás ellen beérkezett kifogást 
elutasítja. 
 
Megállapítja, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei 
elnökségének helyi földbizottsági feladatkörben kiadott VE01-03318-9/2017 iktatószámú 
állásfoglalásának kiadása nem sérti a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 
évi CXXII. törvény (továbbiakban: Fftv.) 23-25. §-it. 
 
A Képviselő-testület a kifogással érintett állásfoglalást helyben hagyja. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát 
jogszabálysértésre hivatkozással, a közléstől számított harminc napon belül, a Veszprémi 
Törvényszék (8200 Veszprém, Vár u. 19.) részére címzett, de Úrkút Község Önkormányzata 
Polgármesterénél (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) 3 példányban benyújtott vagy ajánlott 
küldeményként postára adott keresetlevélben lehet kérni. 
 

 



 

 

Indokolás 
 
Zoltán Józsefné (8200 Veszprém, Kodály Zoltán u. 26/B), mint eladó, a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének helyi földbizottsági 
feladatkörben kiadott állásfoglalása ellen nyújtott be kifogást Úrkút Község Önkormányzatának 
Képviselő-testületéhez. 
 
A Fétv. 103/A.§ (2) bekezdése rögzíti: „A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett 
állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, 
egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja. A képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-
testület a döntését jegyző útján közli.” 
 
A Képviselő-testület a beérkezett kifogást mind tartalmi, mind formai szempontból 
megvizsgálta. Megállapította, hogy a kifogás a Fétv-ben meghatározott határidőben érkezett. 
A kifogás pontos jogszabályi helyet nem jelöl meg. Arra hivatkozik, hogy az állásfoglalás 
ellentétes az eladói szándékkal, azt továbbra is Sass Gábornak kívánja elidegeníteni. 
 
A helyi földbizottság és helyette eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamara az Fftv. 24. § (2) bekezdése alapján „köztudomású tények és legjobb ismeretei” alapján 
értékeli az adásvételi szerződést. Sass Gábor vevő tekintetében is támogatja – azonban a 
második helyen - a szerződés jóváhagyását. Indoklásában kiemelte a Kamara, hogy támogatja 
a fiatal agrártermelő földműves üzemindító/bővítő tevékenységét, visszautalva arra, hogy Sass 
Gábor fiatal földművesnek számít. 
Orbán Zoltán elővásárlásra jogosult esetén a Kamara indoklásában a családi közösség termelési 
közösségként történő megszervezését emelte ki, mely szintén visszautal Orbán Zoltán családi 
gazdálkodó státuszára. 
 
Az Fftv. alapján mind Orbán Zoltán, mind Sass Gábor elővásárlásra jogosult az Fftv. 18. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján, vagyis olyan földművesek, akiknek a lakóhelye vagy a 
mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási 
határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától 
közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van. Ezen 
jogosultsági csoporton belül azonban a „családi gazdálkodó, illetve a gazdálkodó család 
tagjának” van elővásárlási joga a „fiatal földművessel szemben” (Fftv. 18. § (4) bek. a-b) 
pontok). 
 
A tárgyi ügyhöz kapcsolódóan az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.5.) határozatában 
(továbbiakban: AB határozat) az alábbiakat rögzíti:  „Az elővásárlásra jogosult tehát csak a 
vevő vételi szándékát képes meghiúsítani, és az adásvétel tárgyát azonos feltételekkel a maga 
számára megszerezni, az eladói szándékot jognyilatkozata, illetve az attól való tartózkodás nem 
érinti: a szerződés létrejön, csak nem az eredeti felek között. … Az elővásárlásra jogosultság 
nyilván korlátozza a vevő érdekeinek teljesedését, nem korlátozza azonban az eladóét.” 
 



 

 

A Kamara döntése során nem köteles konkrét tényeket és adatokat vizsgálni eljárása során. 
Ennek megfelelően annak sincs jelentősége, hogy Zoltán Józsefné és Sass Gábor 2016. 
december 5-én kelt szerződésben már megpróbálták az adásvételt megvalósítani, azonban 
formai okok miatt a szerződés meghiúsult. 
A rendelkezésre álló iratok alapján nem állapítható meg, hogy a Kamara megsértette volna-e 
az Fftv. 23-25. §-ait, ezért a Képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Képviselő-testület hatásköre az Fétv. 103/A. § (2) bekezdésén, illetékessége a Ket. 20. § (1) 
bekezdés b) pontján alapul. A bírósági felülvizsgálat lehetőségéról szóló tájékoztatásra a Ket. 
100. § (2) bekezdése alapján került sor. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Igazgatóság (8200 
Veszprém, Mártírok útja 11.), Zoltán Józsefné (8200 Veszprém, Kodály Zoltán u. 26/B) Orbán 
Zoltán (8444 Szentgál, Ady Endre u. 6.), Sass Gábor (8444 Gella tanya 1.) Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Osztálya (8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.) részére történő 
megküldéséről. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

77/2017. (X.25.) határozat 
 
Tárgy: 033/12 hrsz-ú ingatlan átruházása tárgyában keletkezett Magyar Agrár-, 

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének helyi 
földbizottsági feladatkörben kiadott állásfoglalása ellen Sass Gábor részéről beadott 
kifogás elbírálása 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „a 033/12 hrsz-ú ingatlan átruházása tárgyában 
keletkezett Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének helyi 
földbizottsági feladatkörben kiadott állásfoglalása ellen Sass Gábor részéről beadott kifogás” tárgyában 
az alábbi határozatot hozta:  
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének az Úrkút, 033/12 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyására vonatkozó 2017. október 5-én kelt VE01-
03318-9/2017 iktatószámú állásfoglalását, valamint Sass Gábor (8444 Szentgál, Gella tanya 1.) vevőnek 
az állásfoglalás ellen benyújtott, 2017. október 17-án iktatott kifogását és a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az 
alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület a VE01-03318-9/2017 iktatószámú állásfoglalás ellen beérkezett kifogást 
elutasítja. 
 
Megállapítja, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei 
elnökségének helyi földbizottsági feladatkörben kiadott VE01-03318-9/2017 iktatószámú 
állásfoglalásának kiadása nem sérti a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvény (továbbiakban: Fftv.) 23-25. §-it. 
 
A Képviselő-testület a kifogással érintett állásfoglalást helyben hagyja. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre 
hivatkozással, a közléstől számított harminc napon belül, a Veszprémi Törvényszék (8200 Veszprém, 
Vár u. 19.) részére címzett, de Úrkút Község Önkormányzata Polgármesterénél (8409 Úrkút, Rákóczi 
u. 45.) 3 példányban benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresetlevélben lehet kérni. 
 

Indokolás 
 
Sass Gábor (8444 Szentgál, Gella tanya 1.), mint vevő, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének helyi földbizottsági feladatkörben kiadott állásfoglalása 
ellen nyújtott be kifogást Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez. 
 



 

 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 103/A.§ (2) 
bekezdése rögzíti: „A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak 
kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. 
Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő-testület a kifogást 
15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli.” 
 
A Képviselő-testület a beérkezett kifogást mind tartalmi, mind formai szempontból megvizsgálta. 
Megállapította, hogy a kifogás a Fétv-ben meghatározott határidőben érkezett. 
A kifogás pontos jogszabályi helyet nem jelöl meg. A kifogás arra hivatkozik, hogy a jelenleg a saját, 
illetve édesapja tulajdonában lévő ingatlanokkal egy egységes birtoktag alakulna ki. Orbán Zoltán 1. 
helyen támogatott elővásárlásra jogosult szerzése esetén nem valósulna meg az egységes birtoktag, 
mivel idegen birtok ékelődne be a jelenlegi, szomszédos ingatlanjai közé. Előadta továbbá, hogy már 
2016. december 5-ám folyósított 5 millió forint előleget eladónak, valamint, hogy állattartó telep 
működtetéséhez szükséges az ingatlan. 
 
A helyi földbizottság és helyette eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 
az Fftv. 24. § (2) bekezdése alapján „köztudomású tények és legjobb ismeretei” alapján értékeli az 
adásvételi szerződést. Sass Gábor vevő tekintetében is támogatja – azonban a második helyen - a 
szerződés jóváhagyását. Indoklásában kiemelte a Kamara, hogy támogatja a fiatal agrártermelő 
földműves üzemindító/bővítő tevékenységét, visszautalva arra, hogy Sass Gábor fiatal földművesnek 
számít. 
Orbán Zoltán elővásárlásra jogosult esetén a Kamara indoklásában a családi közösség termelési 
közösségként történő megszervezését emelte ki, mely szintén visszautal Orbán Zoltán családi 
gazdálkodó státuszára. 
 
Az Fftv. alapján mind Orbán Zoltán, mind Sass Gábor elővásárlásra jogosult az Fftv. 18. § (1) bekezdés 
e) pontja alapján, vagyis olyan földművesek, akiknek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja 
legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld 
fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton 
legfeljebb 20 km távolságra van. Ezen jogosultsági csoporton belül azonban a „családi gazdálkodó, 
illetve a gazdálkodó család tagjának” van elővásárlási joga a „fiatal földművessel szemben” (Fftv. 18. § 
(4) bek. a-b) pontok). 
 
Fentiek szerint Orbán Zoltán elővásárlási jognyilatkozatot tevő az elővásárlási sorrendben megelőzi 
Sass Gábor vevőt.  
 
Sass Gábor kifogása az egységes birtoktag kialakítására és fenntartására való törekvést emeli ki, ami az 
Fftv-ben 68. § (3) bekezdésében is rögzít: „A helyi földbizottság a település közigazgatási területén a 
törvény hatálya alá tartozó földek tulajdonjogának forgalmát a birtokviszonyok átláthatóságába 
spekulatív földszerzések megelőzése, az üzemszerű művelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes 
birtoktagot képző fölbirtokok kialakítása és megőrzése, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek 
érvényesítése érdekében a földbirtok-politikai célokkal összhangban a 24. és 25. §-ban foglalt 
feladatának gyakorlásával befolyásolja.”  
A Kamara döntése azonban az elővásárlási jogosultságot helyezi előtérbe. Az Alkotmánybíróság 
7/2006. (II.22.) határozatában a következőket fejtette ki: „Termőföld vagy tanya eladása esetében 
[ugyanis] a jogszabály által megállapított elővásárlási jog biztosítása olyan közérdekű intézkedés, 
amelynek célja a termőföld eljuttatása az azt használókhoz, a termőföldet hivatásszerűen művelőkhöz. 



 

 

[...] Mindezek alapján az elővásárlási jog jelen esetben olyan méltányolható okon alapul, amely alkalmas 
a kitűzött célok elérésére és azokkal arányban álló sérelmet okoz a termőföld vagy tanya tulajdonosának, 
akit csupán vevőválasztási szabadságában korlátoz ez az intézkedés.” 
Bár az egységes birtoktag kialakítása törvényi cél, azonban a jogalkotó az elővásárlási sorrend 
kialakításakor csak a „helyben lakó” földműves esetében méltányolta, hiszen az állam és a földműves 
tulajdonostárs után közvetlenül a helyben lakó olyan földműves jogosult elővásárlásra, aki helyben lakó 
szomszédnak minősül. Jelen ügyben Sass Gábor vevő, nem számít helyben lakó szomszédnak, így az 
egységes birtoktag kialakítása, mint cél jelen esetben háttérbe szorul. Mivel közérdekű célokat szolgál 
az elővásárlási jog, ezért annak megváltoztatását a Kamara – tekintettel a 23-25. §-ban foglaltakra – nem 
tartotta indokoltnak. 
Sass Gábor által hivatkozott 5 millió forint előlegnek nincs jelentősége, hiszen az adásvételi szerződés 
keretében a vételár része, melyet Orbán Zoltán szerzése esetén köteles megfizetni Zoltán Józsefné 
eladónak. 
Az állattartó telep üzemeltetője az adásvételi szerződés alapján Sass Lajos, Sass Gábor édesapja, így az 
Sass Gábor esetén – tekintettel arra is, hogy ő maga nem családi gazdálkodó – nem vehető figyelembe, 
utalva arra, hogy az Fftv. elővásárlásra jogosultak sorrendjében sem meghatározó tényező a család 
üzemeltetésében lévő állattartó telep. 
 
A rendelkezésre álló iratok alapján nem állapítható meg, hogy a Kamara megsértette volna-e az Fftv. 
23-25. §-ait, ezért a Képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Képviselő-testület hatásköre az Fétv. 103/A. § (2) bekezdésén alapul. A bírósági felülvizsgálat 
lehetőségéról szóló tájékoztatásra a Ket. 100. § (2) bekezdése alapján került sor. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Igazgatóság (8200 Veszprém, 
Mártírok útja 11.), Zoltán Józsefné (8200 Veszprém, Kodály Zoltán u. 26/B), Sass Gábor (8444 
Szentgál, Gella tanya 1.) Orbán Zoltán (8444 Szentgál, Ady Endre u. 6.) Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Osztálya (8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.) részére történő 
megküldéséről. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

78/2017. (XI.21.) határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása 
 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (III.30.) határozatának az 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

 

 ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
  KÖZBESZERZÉSI TERV 2017.ÉV  

A beszerzés tárgya 
Tárgyi beszerzés 

értéke                    
( ÁFA nélkül ) 

Beszerzés 
becsült értéke       
( ÁFA nélkül ) 

CPV kód 

Az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

A beszerzés fajtája              
A kötelezettség 

vállalás 
meghatározása 

I. Árubeszerzés                    

II. Szolgáltatás 
megrendelése 

            

              
III. Építési 
beruházás 

        
  

  

       

Utak felújítása 
(Árok,Tüzér, Fenyves) 8 130 499    

84 289 579    

45233141-9 2017. II. negyedév Kbt. 115. § (1) bek. 
szerinti nyílt eljárás 

támogatás  

Csapadékvízelvezető 
árok (Árok, Fenyves, 
Rákóczi) 

21 040 969    45233141-9 2017. II. negyedév Kbt. 115. § (1) bek. 
szerinti nyílt eljárás 

támogatás  

Csapadékvíz elvezető 
rendszer felújítása, 
kapcsolódó közterület 
felújítása  

55 118 110    45233141-9 2017. II. negyedév 
Kbt. 115. § (1) bek. 
szerinti nyílt eljárás 

támogatás  

TOP-3.2.1-15-VE1-2016-
00016 azonosító számú, 
„A Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola 
energetikai 
korszerűsítése” 

62 990 214    62 990 214    45000000-7  2017. IV. negyedév 

Kbt. 115. § (1) bek. 
szerinti nyílt eljárás 

támogatás  

    Fülöp Zoltánné polgármester  



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

79/2017. (XI.21.) határozat 
 
Tárgy: „A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 

 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a)  a közbeszerzési bírálóbizottság elnökének dr. Puskády Norbertet (jogi szakértelem), 

tagoknak Tóth Gergelyt (pénzügyi szakértelem), Bodor Gézát (közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelem), és Harsányi Istvánt (közbeszerzési szakértelem) megválasztja. 

b) elfogadja az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást és ajánlattételi 
dokumentációt, egyúttal utasítja a Polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció a Pro Invest Kft-nek, a Brunner és Társa Kft-nek, Rowin-Alpin 
Ipari és Ker. Bt-nek, a Klima-Park Kft-nek, valamint a TR-Bau Kft-nek való megküldéséről. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

80/2017. (XI.21.) határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési terve 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a) a 2018. évi belső ellenőrzési munkatervet az 1. számú melléklet szerint elfogadja 
b) a 2018. évi belső ellenőrzéssel Molnár Erika regisztrált belső ellenőrt bízza meg, 

melynek megbízási díja 300.000.- Ft. 
 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

81/2017. (XI.21.) határozat 
 
Tárgy: Támogatási szerződés kötése az úrkúti temető kerítésének felújítása érdekében 

 
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az úrkúti temető kerítésének 
felújításával a Csajági László egyéni vállalkozó által leírt műszaki tartalom és árajánlat alapján 
egyetért. 
 
2.) A kerítés legyártásának költségét és a kapcsolódó bontási költségeket az önkormányzat a 
2017. évi költségvetési rendeletében a köztemető fenntartása és üzemeltetése kormányzati 
funkción szereplő 676.100.-Ft pénzeszköz átadás előirányzat terhére, illetve 98.900.-Ft-ot az 
egyéb szolgáltatások teljesítése előirányzatból történő átcsoportosítással biztosítja. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert, hogy a Római Katolikus 
Plébániával az 1.) pontban foglalt feladatok ellátására vonatkozó támogatási szerződést kösse 
meg. 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

82/2017. (XI.21.) határozat 
 
Tárgy: Polgármester jutalmazása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „K121 Polgármester jutalma” terhére 
bruttó 450 000,- Ft összegű jutalmat ad Fülöp Zoltánné polgármesternek a község 
infrastruktúrájának fejlesztéséért, valamint az önkormányzatnak a pályázatokon való sikeres 
indulásáért végzett munkája elismeréseként. 

 
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

83/2017. (XI.21.) határozat 
 
Tárgy: Horváth Nóra Bursa Hungarica pályázatának elbírálása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben résztvevő pályázót a bírálati szempontok 
alapján a 2018-es költségvetési évben – havi bontásban, 10 hónapon át – az alábbi összeggel 
támogatja: 

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

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

84/2017. (XI.21.) határozat 
 
Tárgy: Strifler Bettina Bursa Hungarica pályázatának elbírálása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben résztvevő pályázót a bírálati szempontok 
alapján a 2018-es 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

85/2017. (XI.21.) határozat 
 
Tárgy: Strifler Patrik Bursa Hungarica pályázatának elbírálása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben résztvevő pályázót a bírálati szempontok 
alapján a 2018-es 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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

86/2017. (XII.20.) határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi munkaterve 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervet a határozat 
melléklete szerint jóváhagyja.  
 

Kiadmány hiteléül: 
 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző   



 

 

 
1. melléklet 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve 

 
A Képviselő-testület rendszeresen megtárgyalja a napirendként nem jelölt, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, valamint a Képviselő-testület két ülése között hozott polgármesteri 
döntésekről, intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 
 
A képviselő-testület a napirendek után tárgyalja a képviselők részéről felmerült kérdéseket, 
interpellációkat – amennyiben vannak. 
 
Január  
 

1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése 
Előterjesztő: polgármester 

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

terveiről 
Előterjesztő: polgármester 
 

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

Polgármestere részére 
Előterjesztő: alpolgármester 

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

kötelezettségek megállapítására 
 Előterjesztő: polgármester 
 

 c) A polgármester 2018. szabadságolási terve 
 Előterjesztő: alpolgármester 

 
Március  
 

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

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

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

 
4) 2018. évi intézményi étkezési térítési díjak 

Előterjesztő: polgármester 
    

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

6) Beszámoló Úrkút község közbiztonsági helyzetéről 



 

 

Előterjesztő: Rendőrkapitányság – körzeti megbízott 
 

 
Április 
 

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

 
2) Ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: polgármester 
 
Május 
 

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

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

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

 
4) Vegyes ügyek 

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

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

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

kiírásra kerül 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

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

 
3) A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: polgármester 
 

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

 
Október 
 

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



 

 

 
2) Rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól – amennyiben a 

pályázat kiírásra kerül 
Előterjesztő: polgármestert 

 
3) Vegyes ügyek 

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

 
November 
  

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

 
2) Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése 

Előterjesztő: polgármester  
 

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

 
 
December 
 

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

 
2)   A képviselő-testület 2019. évi munkaterve 

Előterjesztő: polgármester 
 

3)   2018. évi belső ellenőrzési terv 
Előterjesztő: polgármester 
 

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

 
5)   Vegyes ügyek 

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

tervei 
 
 

 



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

87/2017. (XII.20.) határozat 
 
Tárgy: „A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai 

korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési ajánlatok elbírálása 
 
3. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete „A Hauser Lajos Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdése 
alapján lefolytatott eljárásban az 3 ajánlattevő közül a legmagasabb pontszámú– 
ajánlattevőt, azaz az Pro Invest Kft. ajánlatát fogadja el. 

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

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

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző  



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

88/2017. (XII.20.) határozat 
 
Tárgy: Dr. Balogh Emil háziorvosi pályázatának elbírálása 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- Dr. Balogh Emilnek, az úrkúti háziorvosi állás betöltésére benyújtott pályázatát támogatja, 
- utasítja a polgármestert, hogy amíg Dr. Balogh Emillel, illetve a háziorvosi szolgáltató 

"KHEIRON" Egészségügyi Humán Szolgáltató Kft-vel feladatellátási szerződést kötni az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés miatt nem tud, gondoskodjon a "KHEIRON" 
Egészségügyi Humán Szolgáltató Kft. útján az úrkúti háziorvosi praxis helyettesítéséről, 

- utasítja a polgármestert, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a finanszírozási 
szerződés módosításáról gondoskodjon, 

- utasítja a polgármestert, hogy tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket, 
jognyilatkozatokat az előző pontokban foglaltak érdekében, 

- hatályon kívül helyezi a 35/2017. (V.30.) határozatot. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 



 

 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

HATÁROZAT 

89/2017. (XII.28.) határozat 
 
Tárgy: Úrkút Településképi Arculati Kézikönyve 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úrkút Településképi Arculati 
Kézikönyvét az 1. melléklet szerint elfogadja. 
 

 
Kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Puskády Norbert 
jegyző 

 

 


