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Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
Tel.:88/230-003, 88/507-031.          

E-mail:jegyzourkut@vnet.hu 
 
 
 

 
Szám: URK/80-13/2018 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. szeptember 27-én csütörtökön 

16. 10 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
Jelen vannak:  Fülöp Zoltánné polgármester, 

Farkas István alpolgármester, 
Pichler Józsefné képviselő, 
Stáll Zsolt képviselő, 
Rieger Tibor képviselő. 
 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  
- Lisztes Győző képviselő, 
- Dr. Dóczy Mariann képviselő. 

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

Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7 tagjából 5 fő 
jelen van, így az ülést 16.10-kor megnyitotta. 
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. 
 
A  Képviselő-testület  egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet 
fogadta el: 
 
NAPIREND: 
 

1) Úrkúti Polgármesteri Hivatal alapító okirata 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2019. évi 
fordulójához 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) Meinhardt Vilmos téri szociális bérlakások bérleti szerződésének módosítása 

Előterjesztő: polgármester 
 

 

 



2 
 

4) Feladatellátási előszerződés, illetve Feladatellátási szerződés, valamint Személyes közreműködői 
szerződés kötése a „Kheiron” Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel 

Előterjesztő: polgármester 
 

5) Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése 
Előterjesztő: polgármester 
 

6) Az Úrkút SK kiegészítő támogatása 
Előterjesztő: polgármester 
 

7) Településrendezési eszközök jóváhagyandó munkarészei 
Előterjesztő: polgármester 

 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA ELŐTT:  

a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról 
Előadó: polgármester 
 

(Szóbeli előterjesztés) 

Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Mini bölcsőde kialakítására és az orvosi rendelő műszaki ellenőri 
feladataira kiküldtük az ajánlattételi felhívást. Az iskolai kivitelezésnél a lábazati szigetelés 
megvalósult, hátra van még mozgáskorlátozott bejáró betonozása, a mozgáskorlátozott mosdó 
kialakítása és a gázfűtés kialakítása. A Magyar Államkincstártól megkaptuk a tájékoztatást, hogy a 
projektek miatt kincstári számlát szükséges nyitni. Három számla nyitását kezdtük meg, az iskolai 
felújítás, az orvosi rendelő felújítás és az Ajka gesztorálásával megvalósuló EFOP projekt 
tekintetében. A közvilágítás korszerűsítése projektben elkészültek a tervek, melyeken szerepelnek az 
általunk kért javítások. A templom megvilágítása is bele került, viszont a temető alatti úton csak 
napelemes kandellábert tudnak elhelyezni. A bővítéssel is finanszírozható a korszerűsítés a 
megtakarítás terhére. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a polgármesteri 
beszámolót elfogadta. 
 

b) Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: polgármester 
 

Fülöp Zoltánné polgármester: Folyamatosan történik a testületi határozatok végrehajtása. A 
gyermekétkeztetési megállapodást szükséges módosítani, mivel jövőre már azonos feltételekkel tud 
a nemzetiségi önkormányzat normatívát igényelni, illetve az óvodának is be kell lépni szerződő 
félként, mivel ők azok akik az étkeztetést effektíve végzik. 
 
 A Képviselő-testület egyhangúlag – 5igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolót elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2018. (IX.27.) határozata 
a 31/2018. (V.29.) határozat módosításáról 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2018. 
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(V.29.) határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
- a határozat mellékletét képező megállapodás helyébe az 1. 

melléklet lép. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére és az új egységes szerkezetű 
megállapodás ellenjegyzésére. 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határidő: azonnal 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. NAPIREND: Úrkúti Polgármesteri Hivatal alapító okirata 
 
Előterjesztő: polgármester 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Szerkezeti változást jelent a módosítás, hiszen az új sablon szerint kell 
elkészíteni az alapító okiratot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2018. (IX.27.) határozata 
az Úrkúti Polgármesteri Hivatal alapító okiratáról 
 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Úrkúti 
Polgármesteri Hivatal módosító alapító okiratát az 1. melléklet, 
míg az egységes szerkezetű alapító okiratát az 2. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határidő: 2018. december 31. 

 
2. NAPIREND: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 
2019. évi fordulójához 
 
Előterjesztő: polgármester 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Minden évben megadjuk a lehetőséget a felsőoktatásban részt vevő 
tanulóknak, hogy pályázatot nyújtsanak be. Idén a jövedelemhatáron nem változtattunk, az erre szánt 
összeget viszont lecsökkentettük, mivel már nem tudjuk elszámolni a támogatást a szociális 
normatíva terhére. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Tavaly érkezett állásfoglalás, hogy nem számolható el a szociális 
normatíva terhére. 
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Rieger Tibor képviselő: Ahhoz képest, hogy a jövedelemhatár magas, elég alacsony a kiosztható 
támogatás. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Más településekhez képest az önkormányzat így is nagyvonalú volt. 
Volt ahol csak két-három ezer forintot adtak egy főnek. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Tavaly a három kérelmezőnek adtunk fejenkét tízezer forintot. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Ha idén is csak hárman jelentkeznek, akkor ötezer forintot tudunk adni. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Ahogy bizottsági ülésen is elmondtam, ha több jelentkező lesz, tudunk 
átcsoportosítani pénzt erre a célra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2018. (IX.27.) határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozásról 

 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy az Önkormányzat csatlakozzon az Emberi 
Erőforrások Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. 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 2019. évi fordulójában felhasználható 
keretösszeget 150 000.- Ft-ban határozza meg és 
kötelezettséget vállal arra, hogy ezt az összeget az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot 
aláírja, az egyéb jognyilatkozatokat megtegye. 

 
Felelős:  polgármester és jegyző 
Határidő: A 2019. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 
kiírásában foglalt határidőknek megfelelően 
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3.NAPIREND: Meinhardt Vilmos téri szociális bérlakások bérleti szerződésének módosítása 
 
Előterjesztő: polgármester 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Tekintettel arra, hogy a lakások bérbeadása szociális szempontok 
szerint történik, javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja zárt ülés keretében tárgyalja. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a napirendi pont zárt 
ülés keretében való tárgyalásáról határozott. 
 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
 
4. NAPIREND: Feladatellátási előszerződés, illetve Feladatellátási szerződés, valamint Személyes 

közreműködői szerződés kötése a „Kheiron” Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel 
 
Előterjesztő: polgármester 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Dr. Balogh Emil jelezte felénk praxisalapítási igényét. November 1-
jétől szeretné átvenni az úrkúti háziorvosi körzet működtetését. Ehhez feladatellátási szerződést kell 
vele kötni. Többször tárgyaltunk vele a körzet finanszírozása kapcsán. Végül úgy állapodtunk meg, 
hogy a rendelő fenntartási költségét 2018. év végéig az önkormányzat viseli, ez nem jelent nagy 
költséget. Az épület a TOP-os pályázati pénzből fel lesz újítva, úgyhogy ahhoz nem kell hozzányúlni. 
Kisebb karbantartási munkákat ő fogja viselni, de ha szükséges akkor a Lisztner Janit oda tudjuk 
irányítani. A szükséges eszközöket a működéshez beszereztük, a rendelő megfelelően felszerelt. 
Egyedül sterilizáló gépet kell venni, ez viszont 300 000 forintos tétel, de Doktor Úr tudja biztosítani 
a sajátját. Ha valamit szükséges lesz beszerezni, akkor pedig a költségvetési lehetőségeinkhez mérten 
segítünk a beszerzésben. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Felmerült még, hogy a helyi adókról szóló törvény szerint mentességet 
biztosítunk számára az iparűzési adó alól. Ezt legkésőbb a novemberi rendes testületi ülésre 
előkészítjük.  
 
Farkas István alpolgármester: Ez egy jó ajánlat, reméljük elfogadja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2018. (IX.27.) határozata 
a „Kheiron” Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel való 
Feladatellátási előszerződés, illetve Feladatellátási szerződés, 
valamint Személyes közreműködői szerződés kötéséről 
 
1. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
"KHEIRON" Egészségügyi Humán Szolgáltató Kft-vel 
(továbbiakban: „Kheiron” Kft.) kötendő feladatellátási 
előszerződést az 1. melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-
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testület utasítja a polgármestert az 1. melléklet szerint 
előszerződés aláírása, egyúttal a praxisjog engedélyezési 
eljárásban felhatalmazza a polgármestert, hogy kérelemmel 
megegyező döntés esetén fellebbezési jogról lemondó 
nyilatkozatot tegyen. 
 
2. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
"KHEIRON" Kft-vel kötendő feladatellátási szerződést a 2. 
melléklet szerint jóváhagyja. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2. melléklet 
szerinti szerződést a jogerős praxisjog engedélyezési határozat 
átvételét követően aláírja, egyúttal a működési engedélyezési 
eljárásban felhatalmazza a polgármestert, hogy kérelemmel 
megegyező döntés esetén fellebbezési jogról lemondó 
nyilatkozatot tegyen. 
 
3. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
"KHEIRON" Kft-vel az iskola-egészségügy tárgyában kötendő 
személyes közreműködői szerződést a 3. melléklet szerint 
jóváhagyja. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határidő: 
- 1. pontban foglaltakra: azonnal 
- 2-3. pontban foglaltakra: praxisengedély megszerzését követően 

azonnal 
 

5. NAPIREND: Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése 
 
Előterjesztő: polgármester 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Minden évben szükséges a járási hivatalnak a véleményünket 
beszerezni. Hátrányos helyzetű gyermek pedig nem jár az iskolába. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2018. (IX.27.) határozata 
a kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak 
véleményezéséről 
 
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. 
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Úrkúton lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek 
nincs. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. október 31. 
 

6. NAPIREND: Az Úrkút SK kiegészítő támogatása 
 
Előterjesztő: polgármester 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Az SK-nak kettőmillió forintra van szüksége. A Sportcsarnok 
hasznosítása kapcsán jelentős többletbevételre tesz szert az önkormányzat, így tudjuk ellentételezni 
a kiadást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2018. (IX.27.) határozata 
az Úrkút SK kiegészítő támogatásáról 
 

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

kötelezettség mellett 2 000 000,- Ft többlet-támogatásban 
részesíti a 2018. 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.  
 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határidő: 1-2 pontban foglaltak esetében: 2018. október 15. 

3. pontban foglaltak esetében: legközelebbi 
költségvetési rendelet-módosítás 

  
7. NAPIREND: Településrendezési eszközök jóváhagyandó munkarészei 
 
Előterjesztő: polgármester 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Nem tudom a múlt héten megbeszéltekhez képest van-e esetleg 
észrevétel? 
 
Farkas István alpolgármester: Nekem csak az van, amit múlt héten felvetettem. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Ezt Jegyző Úr megkérdezte a tervezőktől, az írásos választ mellékeltük 
az előterjesztéshez. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Amit az István felvetett, akkor át fog kerülni korlátozott mezőgazdasági 




