
Községi Önkormányzat Polgármestere

8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/507-030

             E-mail:jegyzourkut@vnet.hu onkurkut@vnet.hu
………………………………..........................................................

MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 2.-án (csütörtökön)

16.00 órai kezdettel  rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal  – tanácskozó terem

 Napirendi pontok :

1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása – 
rendelet-tervezet. – rendelet-tervezet

Előterjesztő: jegyző

2) A szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása.

Előterjesztő: polgármester

3) A szociális tűzifa  támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet

Előterjesztő: polgármester

4) Javaslat az úrkúti  háziorvosi praxis átadásának hozzájárulására, a MEDICAID
Kft-vel történő feladat-ellátási előszerződés megkötésére.
Előterjesztő: polgármester

5) Előterjesztés a vis maior támogatási kérelem forrásösszetételéről és a 
kérelemhez szükséges kötelezőnyilatkozatok megtételéről.
Előterjesztő: polgármester

6) Az Úrkúti Sportkör kérelme kölcsönszerződése meghosszabbítására.
Előterjesztő: polgármester

7) Úrkút,  Csokonai  u.  1.szám alatti  önkormányzati  bérlakás bérbeadása iránti
kérelmek.

    Előterjesztő: polgármester
                  
                   
 Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.

Úrkút, 2014. szeptember  29.                                      

                                                              Fülöp Zoltánné 

                                                                polgármester





KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZ ŐJE 
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

tel: 88/230-003, 507-031. 
    e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu  

 
Szám:81-10/2014. 

 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képvisel ő-testület 2014. október 2.-i ülésére 

 
 

Tárgy:  Úrkút Község Önkormányzata  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletének módosítása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelenleg három állandó 
bizottsággal rendelkezik: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság és a Szociális 
Bizottság. 
 
Az elmúlt évek során többször fordult elő, hogy egy-egy napirendi pontot mind a 
Pénzügyi Bizottság, mind az Ügyrendi bizottság tárgyalt. Felvetődött a képviselő-
testület tagjaiban is, nem lehetne-e egyszerűsíteni. 
 
Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és az Ügyrendi 
Bizottság helyett egy bizottság lássa el a bizottsági feladatokat.  Amennyiben a 
Képviselő-testület elfogadja a javaslatot, akkor a 2014. október 12-i választások után 
működését megkezdő új képviselő-testület már ennek függvényében tudja ellátni 
feladatait. Egy bizottságba kell tagokat választania az új képviselő-testületnek, és 
természetesen megmaradna a Szociális Bizottság változatlan formában. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) 
bekezdése értelmében a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában 
határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és 
hatáskörét, működésük alapvető szabályait.  
 
Az 57. § (2) bekezdése értelmében kötelező bizottság: 

• a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottság létrehozása, 
•  vagyonnyilatkozatok vizsgálatával foglalkozó bizottság, amely gondoskodik 

azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről.  
 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (1) bekezdése értelmében a 
három vagy annál több nevelési-oktatási intézményt fenntartó települési 
önkormányzat köteles köznevelési ügyekkel foglalkozó bizottságot létesíteni és 
működtetni. Az önkormányzat csak egy nevelési-oktatási intézményt tart fenn, a 
Német Nemzetiségi Óvodát, így ilyen bizottság létesítése és működtetése nem 



kötelező. 
 
Nincs akadálya annak, hogy ugyanaz a bizottság lássa el a különböző feladatokat. 
 
 
Az előterjesztés mellékletét képező módosító rendelet-tervezet a bizottsági 
struktúrára vonatkozó változásokat tartalmazza, valamint a tervezet 3. § (1) 
bekezdése egy pontosítást magában foglaló rendelkezést tartalmaz. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ módosítására vonatkozó 
rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjék. 
 
 
Úrkút, 2014. szeptember 18. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 

Rostási Mária 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úrkút Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
…./2014. (X…) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és M űködési Szabályzatáról 10/2013. (IV.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (4) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„(4) A képviselőtestület bizottságainak elnevezése, székhelye: 
 

a) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és 
Igazgatási Bizottsága, székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 

b) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága, 
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.” 

  
 

2. § Az SZMSZ 3. § (4) bekezdésében megnevezett Pénzügyi Bizottság,szövegrész 
helyébe a   15. § (1) bekezdésében, és a 28. § (1) bekezdésében megnevezett 
Ügyrendi Bizottság szövegrész helyébe  Gazdasági és Igazgatási Bizottság 
szövegrész lép. 
 

3. §  (1) Az SZMSZ 4. § (2) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) A Képviselő-testület a Szociális Bizottságra ruházza át a következő feladat- 
és hatásköreit: 
a) önkormányzati segély megállapítása, 
b) ápolási díj méltányossági alapon történő megállapítása, megszüntetése.” 

 
(2)  Az SZMSZ 34. § (1) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép: 

 
„ (1) A Képviselőtestület által létrehozott állandó bizottságok neve, létszáma: 
a) Gazdasági és Igazgatási Bizottság, létszáma 5 fő, melyből 3 fő települési 

képviselő, 2 fő nem képviselő 
b) Szociális Bizottság, létszáma 4 fő, melyből 3 fő települési képviselő, 1 fő nem 

képviselő.” 
 

(2) Az SZMSZ 37. § „Pénzügyi Bizottság” szövegrész „Gazdasági és  Igazgatási 
Bizottság” szövegrész lép. 
 
(3)Az SZMSZ 38. §  „Az Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe „A Gazdasági és  
Igazgatási Bizottság”  szövegrész lép. 



(3) Az SZMSZ 47. § (1) bekezdéséből törlésre kerül „- a Pénzügyi 
Bizottság,iránymutatásai szerint –„ szövegrész. 
 
4.§ (1) E rendelet 2014. október 12. napján lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az SZMSZ 38. § (3) az 
SZMSZ 38. § és (7) bekezdése. 
 
 
   Fülöp Zoltánné                                    Rostási Mária 

polgármester                                        jegyző  
 
 
A rendelet kihirdetve: 
2014. október ... 
 
  
 

Rostási Mária 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

tel: 88/230-003, 507-031. 
    e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu  

 
Szám:81-10/2014. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képvisel ő- testület 2014. október 2-i ülésére 
 
Tárgy:   Szociális célú t űzifa vásárláshoz öner ő biztosítása  
 
Előterjeszt ő: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
Előterjesztést készítette:  Rostási Mária jegyző 

 
Tisztelt Képviselő - testület! 
 
2014. szeptember 25. napján került kihirdetésre a  települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 
46/2014. (IX.25.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) Az önkormányzatok legkésőbb a 
R.  hatálybalépését követő 10. napig adhatja be támogatási kérelmét a Magyar 
Államkincstár felé. Az önkormányzat a 2014. január-március hónapokban 
lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 
m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Ez számításaink szerint az úrkúti 
önkormányzatnál 58 m3, mely kemény lombos fafajta esetében 14000.- Ft/erdei m3 
+ áfa, és ehhez az önrész 1000.- Ft/erdei m3 + áfa, vagyis az önkormányzatnak az 
58 m3 fához 58.000.-Ft + 15.660.-  Ft áfa-t, összesen 73.660.Ft önrészt kell 
biztosítani.  
Ezt az összeget javaslom az Önkormányzat költségvetésében, a gazdasági tartalék 
terhére biztosítani. 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását, majd az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Úrkút,2014. október1. 
 
                                                                                    Fülöp Zoltánné 
                                                                                    polgármester 

HATÁROAZTI JAVASLAT 
 

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
a)  a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet (a 
továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése alapján ( 58 m3 kemény lombos fa 
fajtához) bruttó 73.660- Ft önrészt biztos az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében tervezett gazdasági tartalék terhére. 

b) a R.2. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően vállalja, hogy a szociális célú 
tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 



 
 
 



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

tel: 88/230-003, 507-031.  e-mail.: jegyzourkut @ v net.hu  
 

Szám:81-10/2014. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a képvisel ő-testület 2014. október 2–i  ülésére 

 
Tárgy : A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-
tervezet 
 
Előterjesztést készítette : Rostási Mária jegyző 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 2014. szeptember 26.-án lépett hatályba. 
A Rendelet szerint azok a háztartások támogathatók téli tüzelővel, amelyeknél a 
létfenntartás veszélyeztetve van. 
 
A Rendelet meghatározza támogatás mértékét, amely kemény lombos fafajta 
esetében 14.000 Ft/erdei m3 + ÁFA. Az állami támogatáshoz az önkormányzatnak 
önerőt 1000 Ft/erdei m3 + ÁFA összegben kell vállalni, illetve a szállításból adódó 
költségeket, beleértve a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is. 
Úrkút Község vonatkozásában  az idei évben   58 m3 mennyiségű tűzifára jogosult, a 
Rendelet 3. § (4) bekezdése szerint „A 2014. január-március hónapokban 
lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 
m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat.” Ez Úrkút 
vonatkozásában 29 fő. A  támogatás összege (29 fő x 2m3=58 m3x 14.000.- Ft + 
áfa) 1.031.240 Ft,  mely 73.660 forint önerőt igényel. 
 
Az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság 
szabályait, az igénylés részletes feltételeit. 
 
Javasoljuk a támogatásra való jogosultságot az önkormányzat hatásköréből továbbra 
is a szociális bizottság  hatáskörébe adni, tekintettel arra hogy így azonnali 
döntések születhetnek.  
 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
a szociális t űzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

rendelet-tervezethez 
 
1.Társadalmi hatások 
A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár  
létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent. 
 
2 Gazdasági, költségvetési hatások 



A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása – 73.660 Ft 
összegű – önerőt, valamint a kiszállítás költségét jelenti, mint pénzügyi tehertételt az önkormányzat 
gazdálkodásában. 
 
3. Környezeti következmények, hatások 
A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok 
által használt anyagok 
 
4. Egészségügyi következmények, hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Polgármesteri Hivatal munkatársaira, 
ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a határozatok meghozatalai is rájuk hárul. Ugyanakkor 
többlet feladatot jelent azon személy részére, aki a szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatos 
teendőket intézi. 
 
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a joga lkotás elmaradásának várható 
következményei 
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról 
szóló 46/2014 (IX.25.) BM rendelet alapján Úrkút Község Önkormányzata 58 m3  szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást kapott. Ennek elosztása, valamint az 
említett jogszabály előírása alapján helyi rendelet megalkotása vált szükségessé. Amennyiben az 
önkormányzat a támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben tudja felhasználni, annak 
maradványát köteles visszafizetni a központi költségvetés részére. 
 
7. A jogszabály  alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárg yi és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
Úrkút, 2014. szeptember 30. 
 
 
                                                                              Fülöp Zoltánné 
                                                                              polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úrkút Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
    …./2014. (X..) számú önkormányzati rendelet-ter vezete  

a szociális tüzel őanyag támogatás helyi szabályairól  
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 
bekezdése, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el. 
 

1. A rendelet célja, hatálya 
 

1.§ 
(1)A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet ( a továbbiakban: 
Rendelet)  alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Úrkút Község 
Önkormányzata számára. 
(2)E rendelet célja, hogy Úrkút településen élők részére támogatást nyújtson, 
szociális rászorultság alapján meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, 
egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés 
menetét. 
(3)E rendelet hatálya kiterjed Úrkút közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és 
ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. 
 

2. A támogatás feltételei 
 

2.§ 
 

(1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, 
vissza nem térítendő támogatásként 1 m3, de legfeljebb 5 m3 szociális tűzifa 
segélyben részesíti. 

(2) A támogatásra az jogosult, akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre 
eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 
%-át, egyedül élő esetén ennek 20 %-kal emelt összegét. 

(3) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint 
a) aktív korúak ellátására, 
b) időskorúak járadékára, 
c) lakásfenntartási támogatásra jogosult, 
d) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, és  
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 
család. 

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható 
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.  

 
 



3.§ 
 

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – a függetlenül a 2. §-ban 
meghatározott feltétel teljesülésétől – a kérelmező azon ingatlan 
vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, 
támogatás nem kérhető. Szükség esetén környezettanulmány készítését 
rendelheti el a Szociális Bizottság.  

(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át 
másnak, csak saját használatra használhatja fel. Amennyiben ezen 
rendelkezést megszegi, úgy köteles az erről szóló határozat kézbesítésétől 
számított 8 napon belül az önkormányzat számlájára visszafizetni a juttatott fa 
mennyiségének megfelelően m3-enként 15.000 Ft+áfa összeget. 

 
3. A támogatás igénylésének menete 

 
4.§ 

 
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti 

kérelemre indul. 
(2) A kérelmeket 2014. december 10. napjáig az Úrkúti Polgármesteri 

Hivatalban kell benyújtani. 
(3) A kérelmek elbírálása a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik, aki a 

támogatásról a következő rendes ülésén, legkésőbb a kérelem 
benyújtásától számított 15 napon belül dönt. 

(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa 
kiszállíttatásáról. 

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi 
elismervény aláírásával igazolja. 
 

5.§ 
 

A támogatás kizárólagos forrása a Rendelet szerint az önkormányzat számára 
megállapított kiegészítő támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított  
saját forrás. 

 
4. Záró rendelkezések 

 
6.§ 

Ez a rendelet 2014. november 30. napján lép hatályba, és 2015. március 31.     
napján hatályát veszti. 

 
 
Fülöp Zoltánné                                                                       Rostási Mária 
polgármester                                                                              jegyző 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése 2014. október ….. 
 

Rostási Mária jegyző     



1. mel lék let  a …/2014. (X…) önkormányzat i  rendelethez 
 

Kérelem 

 .............................................................  (név) (szül .  hely és idő :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Ú r k ú t , … … … …  u .  … … … … … . .   s z .  alatti lakos kérem, hogy részemre Úrkút  

Község Önkormányzati Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló   

/2014. .) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként  …       

m3 tűzifát biztosítani. 

A) A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:* 

a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: ......................................  

b) rendszeres szociális segélyben részesülők, a megállapító határozat száma. .....................................................................  

c) foglalk. helyettesítő támogatásban részesülők, a megállapító határozat száma. ..........................................................  

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a megállapító határozat száma. ....................  

e) időskorúak járadékába részesülök (megállapító határozat száma):………………………. 

f) 65 éven felüli egyedülélő nyugdíjas vagyok, 

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

B) 

Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 

 
Név  

/lánykori név is/ 
Családi állapot 

Kérelmezőhöz 
fűződő kapcsolat 

/pl. házastárs, 
élettárs, gyermek 

stb./ 

Születési idő  

/év, hó, nap/ 
Anyja neve Foglalkozása 

a)      

b)      

c)      

d)      

e)      

f)      

g)      

h)      

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó 

lakóhely címét kell feltüntetni. 



2. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni. 
3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, a nem 

rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát 
(nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 

5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő személyek számával. 

C)Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai  Kérelmező A lakóingatlanban élők jövedelme  

   jövedelme  a)  b)  c)  d)  e)  
f
 
g
 Összesen 

 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

                

 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 
jövedelem 

                

 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből, vagyoni értékű jog 
átruházásából származó jövedelem 

                

 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

                

 5. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, 
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj 
stb.) 

                

 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 
(munkanélküli járadék, képzési támogatás, 
rendszeres szociális segély, ápolási díj, 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
stb.) 

                

 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem                 

 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, őstermelésből, 
értékpapírból származó jövedelem,              
kis összegű kifizetések stb.) 

                

 9. A lakóingatlanban élők havi nettó 
jövedelme összesen        

                

 
Egy főre jutó havi  nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó. 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

Úrkút, 2014. ………… 

 

……………………… 



 

                  kérelmező 
 

 
 
A szociális ellátás folyósítását igazolom. 
 
Úrkút, 2014…………………. 
 
                                                                                             ügyintéző 
A szociális bizottság döntése: 
 
Kérelmező részére a szociális bizottság ………………/2014. (…..) számú határozatával ……….q 
tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként. 
Úrkút, 2014…………… 
 
 
 
                                                                              Szociális bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  melléklet a …./2014.() önkormányzati rendelethez 
 
 

Átvételi elismervény 

                                                (név) Úrkút ,                                u.        sz. 

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Úrkút Község 

Önkormányzata Képviselőtestületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló   

/2014. (.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként       

……m3  mennyiségű tűzifát átvettem. 

Úrkút, 2014.  ........................................ hó  ...... nap 

 
   átadó                                                   átvevő 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Részletes indokolás 

 
1. §-hoz 

Ez a rendelkezés tartalmazza a rendelet célját és hatályát. 
 



2. §-hoz 
Rögzítésre került, hogy mely az a réteg, aki a szociális tűzifa támogatásra jogosult, 
és ki az aki nem. 
 

3-4. §-hoz 
A támogatás odaítélésének menetét tartalmazza.  
 

5. -6 §-hoz 
A támogatás forrásösszetételét valamint a  rendelet hatálybalépését és hatályon kívül 
helyezését határozza meg. Mivel ez a rendelet, csak az idei évben meghatározott 
támogatásra érvényes, ezért az elszámolást követően célszerű a rendeletet rögtön 
hatályon kívül helyezni. 
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KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

tel: 88/230-003, 507-031. 
    e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu  

 
Szám:81-10/2014. 
 

 
 

Előterjesztés 
a Képvisel ő-testület 2014. október 2.-i ülésére 

 
  

Tárgy : Előterjesztés a háziorvosi praxis átadásának hozzájárulására.  
 
Előterjesztést készítette:  Rostási Mária jegyző 

 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Dr. Zoboki Zsolt az  ANTEVENTUS Kft (székhelye: 8409 Úrkút, Május 1 tér 7.) 
képviseletében eljárva  2014. szeptember 25.-én kelt levelében felmondta Úrkút 
Község Önkormányzatával 2011. december 1.-étől fennálló,és  2012. december… .-
én kötött szerződését. Dr. Zoboki Zsolt kérte a feladat-ellátási szerződésének a 
megszüntetését  2014. november 30. napjára. A levélben dr Zoboki Zsolt nyilatkozott 
arról, hogy a praxisjogot dr. Balázs Mária háziorvos részére kívánja elidegeníteni. Dr. 
Balázs Mária háziorvos is nyilatkozott arról, hogy a praxist szeretné megvásárolni. 
(Nyilatkozatok az előterjesztés 1.sz. melléklet ) 

A feladat-ellátási szerződés 17. pontja alapján a szerződést bármelyik fél írásban 6 
hónapos felmondási idővel felmondhatja.(a szerződés az előterjesztés 2. számú 
melléklete ) 
Jelen esetben a szerződésben szereplő 6 havi felmondási idő 2015. március 
25.napján jár le, de a szerződést  közös megegyezéssel előbb is meg lehet szüntetni, 
ahogy mindkét orvos is kérte, 2014.november 30. napjával, mivel ezen időpontig az 
átvevő háziorvos a működési engedélyt meg kívánja szerezni. 
 A hónap végi megszüntetéssel kapcsolatosan a doktornővel egyeztetett a 
polgármester aki az időpontot elfogadhatónak tartotta.  
 
Dr. Balázs Mária (szül: Salgótarján, 1960.12.12.) s zakképesítései: csecsem ő és 
gyermekgyógyász (1992.) feln őtt háziorvos (1997.) és üzemorvos (2000.) 
Lakcíme: Balatonfüred, Köztársaság u. 14/D 
  
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (3) bekezdése szerint 
a praxisjog személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely elidegeníthető és 
folytatható. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) – (2) bekezdése 
szerint a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni 
kívánó orvost is megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó személy köteles bejelenteni 
az Önkormányzatnak, és az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a praxisjogot 
megszerezni kívánó orvossal – a praxisjog megszerzése esetén – az adott körzet 
vonatkozásában feladat-ellátási szerződést kíván-e kötni, és amennyiben kíván, 
akkor az Önkormányzat a praxisjogot megszerző orvossal előszerződést köt.  
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Az úrkúti háziorvosi körzet helyettesítéssel való ellátása folyamatos problémát 
jelentett (mivel dr. Zoboki Zsolt háziorvosnak folyamatosan más irányú 
elkötelezettségei is voltak, vannak), az Önkormányzat számára elfogadható, hogy  a 
távozó orvos kíván a háziorvosi körzet betöltéséről gondoskodni és ezáltal 
folyamatos lesz a körzet ellátása. .  

A MEDICAID Kft. (képviseli cégvezetőként:  dr. Balázs Mária) a háziorvosi 
tevékenységet a  Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi 
Hivatala által kiadott működési engedély jogerőre emelkedésétől kezdve – Úrkút 
Község Önkormányzatával kötött Feladat-ellátási szerződés alapján – az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalának Veszprém Megyei 
Kirendeltségével kötött finanszírozási szerződés birtokában kezdheti meg.  

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1) bekezdése alapján 
a háziorvos önálló orvosi tevékenységét az önkormán yzat által meghatározott 
háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyez ő határozat joger őre 
emelkedését ől láthatja el. 

A praxis átadás-átvétel szabályait az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény fent hivatkozott rendelkezései tartalmazzák, továbbá ezen törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § és 13/A. § 
tartalmazza, amely az alábbi: 
 13. § (1) A praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki – 
figyelembe véve az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat is – nem rendelkezik 
praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges 
feltételeknek. 
 (2) A praxisjogra vonatkozó adásvételt az adásvétel megvalósulását követő harminc 
napon belül az eladó bejelenti a praxiskezelőnek. 
 13/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését 
követő 6 hónap alatt van lehetőség. 
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvos közalkalmazotti jogviszonya 
megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap 
alatt van lehetőség. 
(3) A feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve a közalkalmazotti jogviszony 
megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az 
engedélyező szervet. 
 
A praxis átadásának az Önkormányzat részéről jogi akadálya nincsen.  

Amennyiben az Önkormányzat a MEDICAID Kft.-vel (képv:dr. Balázs Mária) feladat-
ellátási szerződést kíván kötni, a határozati javaslat 2. számú melléklete szerinti 
feladat-ellátási előszerződést kell megkötni. A határozati javaslat 3. számú melléklete 
szerinti végleges feladat-ellátási szerződést abban az esetben lehet megkötni, ha az 
előszerződésben foglalt feltétel teljesül. Előreláthatóan 2014. november hónapban 
kaphat működési engedélyt  dr. Balázs Mária, de a folyamatos feladatellátás 
érdekében legkésőbb 2014. december 1-ig létre  kell jöjjön a végleges feladat-ellátási 
szerződés.  Javasolt már a jelen előterjesztés alapján a végleges szerződés 
tartalmának meghatározása .  
 
A felsorolt szerződések megkötése szükséges ahhoz, hogy az ellátás és a körzet  
finanszírozása folyamatos legyen.  
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 Kérem az előterjesztés megvitatását, és fentiek alapján az alábbi határozati 
javaslat elfogadását. 

 
Úrkút, 2014. szeptember 30. 
 
                                                                          Fülöp Zoltánné 
                                                                          polgármester 
 

Előterjesztés 1. sz.melléklete 
 

Nyilatkozat  
 
 

Előterjesztés 2.sz. melléklete 
 

FELADATELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Úrkút Község Önkormányzata ( továbbiakban: 
Önkormányzat), Úrkút, Rákóczi u. 45. képviseli  Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester,  
 
másrészről az ANTEVENTUS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
8409 Úrkút, Május 1 tér 7.) képviseli: Dr. Zoboki Zsolt mint Működtető (továbbiakban: 
Működtető) 
 
 között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 
 
1.Működtető  személyes közreműködésével  az Úrkút község  teljes közigazgatási 
területére kiterjedő háziorvosi körzet vonatkozásában az Önkormányzatnak  a 
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) 
bekezdésében, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt feladatát átvállalja. 
2. A tevékenységet végző orvos neve dr. Zoboki Zsolt, aki a jelen szerződés 
tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni. 
3. Működtető feladatait a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM. rendelet vonatkozó előírásai, valamint az egyéb jogszabályi 
rendelkezések figyelembe vételével végzi. 
4. A rendelés időtartama: hétfő          15.00 órától 18.00 óráig 
                                         kedd            8.00 órától  11.00 óráig 
                                         szerda         8.00 órától  10.00 óráig 
                                         csütörtök   14.00 órától  16.00 óráig 
                                         péntek         8.00 órától  11.00 óráig 
 
5. Működtető köteles részt venni a központi háziorvosi ügyeletben. 
6. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Működtető az egészségbiztosítási alap 
kezelőjével, mint az úrkúti háziorvosi körzet működtetője, közvetlen finanszírozási 
szerződést kössön. Működtető az 1. és 3. pontban megállapított feladatai ellátását a 
finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből finanszírozza. A feladatok 
ellátásához az Önkormányzat részéről pénzügyi támogatásban nem részesül. 
7. Működtető a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladat OEP finanszírozását 
és a OEP által nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket 
saját bevételként kezeli. 
8. Az Önkormányzat a tulajdonában álló Úrkút, Május 1 tér 7  szám alatti épületében 
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levő rendelőhelyiséget az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára 
térítésmentesen a Működtető rendelkezésére bocsátja. 
9. Az Önkormányzat a rendelőt a 2012. december 1.  napján felvett leltár szerinti 
felszereltséggel adja át Működtetőnek. Amennyiben a rendelő bármely okból a 
betegellátásra alkalmatlanná válik, az Önkormányzat haladéktalanul gondoskodik a 
rendelésre alkalmas másik helyiségről, a lakosság általi elérhetőség figyelembe 
vételével. 
10. A térítésmentesen használatba adott rendelő berendezésének és 
felszereltségének szinten tartása és fejlesztése a Működtető és az Önkormányzat 
közös érdeke és feladata. A leltár szerint Működtetőnek átadott felszerelési, 
berendezési tárgyak az Önkormányzat tulajdonát képezik. Ugyanez vonatkozik az 
Önkormányzat támogatásával beszerzett berendezési és felszerelési tárgyakra is. 
11. A rendelő működési költségei a Működtetőt terhelik. 
12. A rendelő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kerül átadásra. A 
rendelő helyiségek, a várószoba és a kiegészítő helyiségek karbantartásáról (ún. 
bérlői feladatok) a Működtető köteles gondoskodni és a költségei is őt terhelik. Az 
ingatlan egészét érintő felújítás és korszerűsítés költségei (ún. bérbeadói feladatok) 
az Önkormányzatot terhelik. 
13. Működtető a háziorvosi feladatokat az általa alkalmazott, megfelelő 
szakképzettségű személyek közreműködésével saját költségén látja el. 
14.Működtető köteles együttműködni az Önkormányzattal, az általános egészségügyi 
igazgatási és információs feladatokat ellátni. (Pl. statisztikai adatszolgáltatás, egyéb 
jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt ellátása) 
15. Működtető tervezett távolléte idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi 
feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő 
helyettesítéséről.  
17. Jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik azzal, hogy a 
megállapodást 6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja. 
 Az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha 
- a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 
felszólítás ellenére sem teljesíti, 
- folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 
előírásokat, vagy 
- a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 
bármely okból elveszti. 
18. A szerződés a Működtető részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az 
Önkormányzat az e szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi és felszólítás 
ellenére sem teljesíti. 
19. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az 
Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás összegének 
megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása 
keretében kapott egy éves összeget. 
20.Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Működtető 
önhibáján kívül kerül olyan helyzetbe, hogy a háziorvosi szolgálat vállalkozási 
formában történő működtetése lehetetlenné válik, úgy a jelen Megállapodással 
érintett körzet egészségügyi dolgozóit – beleértve a Működtetőt is – 
közalkalmazottként foglalkoztatja tovább. Ez a rendelkezés nem vonatkozik 
Működtetőre abban az esetben, ha kötelezettségét önhibájából nem teljesíti. 
21. Jelen megállapodás a felek közös megegyezésével írásban módosítható. 
22. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor 
hatályban levő egészségügyi és társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok, továbbá 
a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak. 
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23. A felek között esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben – amennyiben annak 
rendezése peren kívül nem vezet eredményre – az Ajkai Városi Bíróság illetékes. 
24. Jelen megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Egyidejűleg a 2011. 
november 4. napján kötött megállapodást felek közös megegyezéssel megszüntetik. 
Úrkút, 2012. december 
 
Községi Önkormányzat képviseletében             ANTEVENTUS Szolgáltató Kft  
Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester                    képviseletében dr Zoboki Zsolt   
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HATÁROZATI JAVASLAT  

Úrkút Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének  

…./2014. (X.2) határozata  

 az úrkúti háziorvosi praxis átadásának hozzájárulá sáról,  
 

 
1. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
legkésőbb 2014. december 1. napjával az ANTEVENTUS Kft képviselője dr. Zoboki 
Zsolt  az úrkúti háziorvosi praxist (telephely: 8409 Úrkút, Május 1 tér 7.. szám.) a 
MEDICAID Kft (székhelye: 8230 Budapest, Retek u. 5.  cégszám: 19-09-0511298 
képviseli: dr. Balázs Mária)  részére kívánja elidegeníteni, egyben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az érintetteket a határozat megküldésével tájékoztassa a testület 
döntéséről valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. számú 
melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést megszüntető okiratot írja alá a 
ANTEVENTUS Kft-vel . 
 
Felelős:  polgármester 

Határid ő:  azonnal. 

 
 
2. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy legkésőbb 2014 .december 1-től az úrkúti  háziorvosi körzetre 
vonatkozó területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést kíván kötni 
a MEDICAID Kft. (képviseli: dr. Balázs Mária) egészségügyi szolgáltatóval.  

 
3. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 2. számú melléklete szerinti feladat-ellátási 
előszerződést írja alá a MEDICAID Kft.-vel. 

 
Felelős: polgármester  

Határid ő:   azonnal. 

 
4. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 3. számú melléklete szerinti Feladat-ellátási 
szerződést írja alá a MEDICÍID Kft.-vel, miután dr. Balázs Mária az úrkúti 
háziorvosi körzetre (telephely: 8409 Úrkút, Május 1 tér 7.) vonatkozó jogerős 
működési engedély eredeti példányát bemutatta. 

 
Felelős:   a polgármester 

Határid ő:  2014. november 30. 
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A Határozat 

1. számú melléklet 

 

Megállapodás 

területi ellátási kötelezettségű feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről 

 

amely létrejött egyrészről  

Úrkút Község Önkormányzata (székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) (képviseli: 
Fülöp Zoltánné ) mint egészségügyi alapellátásra kötelezett (a továbbiakban: 
Megbízó) 

másrészről 

ANTEVENTUS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8409 Úrkút, 
Május 1 tér 7. képviseli: dr. Zoboki Zsolt, mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel: 

1) Felek között 51/2011. (VIII.29.) önkormányzat határozattal elfogadott Feladat-
ellátási szerződés jött létre területi ellátási kötelezettségű  háziorvosi szolgálat 
végzésére. 

2) Felek megállapodnak abba, hogy a 2012. december 4.-én megkötött Feladat-
ellátási szerződést közös megegyezéssel 2014. november 30. napjával 
megszüntetik. 

3) Megbízó és Megbízott egybehangzóan kijelentik, hogy egymással szemben a 
szerződésből eredő igényük nincs, és követelést egymással szemben nem 
támasztanak. 

4) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései 
az irányadók. 

Jelen megállapodás az úrkúti háziorvosi körzet, területi ellátási kötelezettség 
végzésére irányuló Úrkút Község Önkormányzata és a MEDICAID Kft-vel (képviseli: 
dr. Balázs Mária) közötti előszerződés megkötésétől függő hatályú, (vagyis 
amennyiben a praxis eladás nem jön létre, úgy az úrkúti háziorvosi körzet ellátása 
területi ellátási kötelezettséggel  továbbra is az ANTEVENTUS Kft (képviseli dr. 
Zoboki Zsolt) feladata. 

Jelen megállapodást a Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, és jóváhagyólag aláírják. 

Úrkút, 2014. október 2. 

Úrkút Község Önkormányzata                                         ANTEVENTUS KFT 

mint Megbízó képviseletében                                     mint Megbízott   képviseletében 

 

…………………………………………..                         ……………………………………. 

Fülöp Zoltánné polgármester                                       Dr.Zoboki Zsolt háziorvos 
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A Határozat 

2. számú melléklete 

ELŐSZERZŐDÉS 

TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGŰ FELNŐTT HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT 
VÉGZÉSÉRE 

 

 

amely létrejött egyrészről 

Úrkút Község Önkormányzata  (székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.  törzsszám: 
734192  adószám: 15734192-2-19 képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester) mint 
egészségügyi alapellátásra kötelezett (a továbbiakban: Megbízó) 

másrészről 

a MEDICAID Kft (székhelye: 1024 Budapest, Retek u.5. cégsz.: 01-09-194824, 
adószáma:14679825-1-41, KSH: 14679825) (a továbbiakban: Megbízott) között 

 az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel: 

Megbízó kijelenti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerint meghatározott egészségügyi 
feladatok ellátása érdekében területi ellátási kötelezettségű felnőtt háziorvosi 
szolgálat végzésére szerződést kötött az ANTEVENTUS BT-vel, (székhelye: 8409 
Úrkút, Május 1 tér 7. képviseli: dr. Zoboki Zsolt ügyvezetésre jogosult tag, cg: 19-
09.514529) az úrkúti háziorvosi körzet ellátására. 

Dr. Zoboki Zsolt felnőtt háziorvos az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény alapján rendelkezik az egészségügyi államigazgatási szerv által az úrkúti 
háziorvosi körzetre vonatkozó praxisjoggal. Dr. Zoboki Zsolt 2014. szeptember 25.-én 
kelt levelében bejelentette, hogy praxisjogát el kívánja idegeníteni, és erről 
megállapodást kötött a MEDICAID Kft-vel. 

A Megbízó Önkormányzat és dr. Zoboki Zsolt között létrejött területi ellátási 
kötelezettségű vegyes háziorvosi szolgálat végzésére vonatkozó szerződést felek 
2014. november 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetik. 

1. Jelen előszerződés az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 331/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §. (3) bekezdés 
alapján a praxisengedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése végett 
jött létre. 

2. Megbízó kijelenti, hogy amennyiben a MEDICAID Kft (képviseli dr. Balázs 
Mária) teljesíti a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi 
feltételeket, úgy feladat-ellátási szerződést köt a Megbízottal az úrkúti 
háziorvosi körzet ellátására. 

3. Megbízott kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben meghatározottak 
szerint személyes és folyamatos háziorvosi ellátást kell biztosítania a 
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körzetben élők számára. 

b) a háziorvosi tevékenység végzésének feltétele a Megbízóval 89/2012. 
(XII.10)  önkormányzati határozattal elfogadott tartalmú feladat-ellátási 
szerződés megkötése, 

c) a feladat-ellátás helye a Megbízó tulajdonában lévő Úrkút, Május 1 tér 7. 
szám alatti orvosi rendelő, melyet a jogelőd szolgálat a praxisjog átadását 
követően, de legkésőbb az új szolgálat első rendelési napja előtt három 
munkanappal a Megbízott számára átad. 

d) a háziorvosi rendelő háziorvosi alapellátás nyújtására alkalmas állapotban 
való tartásáról, valamint a felnőtt háziorvosi ellátás szakmai minimum 
feltételeinek folyamatos biztosításáról a Megbízottnak kell gondoskodnia. 

4. Az előszerződés egyes rendelkezéseiknek esetleges érvénytelensége nem 
érinti a szerződés egészének érvényességét. 

5. Az előszerződésre a Ptk és a korábban hivatkozott jogszabályok 
alkalmazandók. 

6. Jelen előszerződés 2014. október  2. napjától 2014 november 30.napjáig 
terjedő határozott időre jött létre. Amennyiben a MEDICAID Kft (képviseli: dr. 
Balázs Mária) 2014 november 30. napjáig nem teljesíti az önálló orvosi 
tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi feltételeket, az Úrkúti 
Önkormányzat és dr. Zoboki Zsolt között létrejött és a 89/2012.(XII.10.) 
önkormányzati határozattal elfogadott feladat-ellátási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetését jóváhagyó …../2014. (X.2.) 
önkormányzati határozat hatályát veszti. 

 

Úrkút, 2014. október 2. 

 

Úrkút Község Önkormányzata                                                   MEDICAID Kft 

mint Megbízó képviseletében                                      mint Megbízott képviseletében   

 

…………………………………………..                         ……………………………………. 

Fülöp Zoltánné polgármester                                       Dr. Balázs Mária 
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 Határozat 
3.számú Melléklete 

 
TERVEZET 

FELADATELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről 

Úrkút Község Önkormányzata  (székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.  törzsszám: 
734192  adószám: 15734192-2-19 képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester) mint 
egészségügyi alapellátásra kötelezett (a továbbiakban: Önkormányzat ) 

másrészről 

a MEDICAID Kft (székhelye: 1024 Budapest, Retek u. 5. cégsz.: 01-09-
194821,adószáma: 14679825-1-41, statisztikai száma: 14679825-8621-113-01 
telephelye: 8409 Úrkút, Május 1 tér 7.) képviseli: dr. Balázs Mária, mint Működtető (a 
továbbiakban: Működtető) között 

 
 között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 
 
1.Működtető  személyes közreműködésével  az Úrkút község  teljes közigazgatási 
területére kiterjedő háziorvosi körzet vonatkozásában az Önkormányzatnak  a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontja szerint, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
152. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatát átvállalja. 
2. A tevékenységet végző orvos neve dr. Balázs Mária, aki a jelen szerződés 
tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni. 
3. Működtető feladatait a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM. rendelet vonatkozó előírásai, valamint az egyéb jogszabályi 
rendelkezések figyelembe vételével végzi. 
4. A rendelés időtartama: hétfő            8.00 órától 11.00 óráig 
                                         kedd            8.00 órától  11.00 óráig 
                                         szerda         8.00 órától  10.00 óráig 
                                         csütörtök   14.00 órától  16.00 óráig 
                                         péntek         8.00 órától  11.00 óráig 
 
5. Működtető köteles részt venni a központi háziorvosi ügyeletben. 
6. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Működtető az egészségbiztosítási alap 
kezelőjével, mint az úrkúti háziorvosi körzet működtetője, közvetlen finanszírozási 
szerződést kössön. Működtető az 1. és 3. pontban megállapított feladatai ellátását a 
finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből finanszírozza. A feladatok 
ellátásához az Önkormányzat részéről pénzügyi támogatásban nem részesül. 
7. Működtető a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladat OEP finanszírozását 
és a OEP által nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket 
saját bevételként kezeli. 
8. Az Önkormányzat a tulajdonában álló Úrkút, Május 1 tér 7. szám alatti épületében 
lévő rendelőhelyiséget az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára 
térítésmentesen a Működtető rendelkezésére bocsátja. 
9. Az Önkormányzat a rendelőt a 2014. december 1. napján felvett leltár szerinti 
felszereltséggel adja át Működtetőnek. Amennyiben a rendelő bármely okból a 
betegellátásra alkalmatlanná válik, az Önkormányzat haladéktalanul gondoskodik a 
rendelésre alkalmas másik helyiségről, a lakosság általi elérhetőség figyelembe 
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vételével. 
10. A térítésmentesen használatba adott rendelő berendezésének és 
felszereltségének szinten tartása és fejlesztése a Működtető és az Önkormányzat 
közös érdeke és feladata. A leltár szerint Működtetőnek átadott felszerelési, 
berendezési tárgyak az Önkormányzat tulajdonát képezik. Ugyanez vonatkozik az 
Önkormányzat támogatásával beszerzett berendezési és felszerelési tárgyakra is. 
11. A rendelő működési költségei a Működtetőt terhelik. 
12. A rendelő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kerül átadásra. A 
rendelőhelyiségek, a várószoba és a kiegészítő helyiségek karbantartásáról (ún. 
bérlői feladatok) a Működtető köteles gondoskodni és a költségei is őt terhelik. Az 
ingatlan egészét érintő felújítás és korszerűsítés költségei (ún. bérbeadói feladatok) 
az Önkormányzatot terhelik. 
13. Működtető a háziorvosi feladatokat az általa alkalmazott, megfelelő 
szakképzettségű személyek közreműködésével saját költségén látja el. 
14.Működtető köteles együttműködni az Önkormányzattal, az általános egészségügyi 
igazgatási és információs feladatokat ellátni. (Pl. statisztikai adatszolgáltatás, egyéb 
jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt ellátása) 
15. Működtető tervezett távolléte idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi 
feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő 
helyettesítéséről.  
17. Jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik azzal, hogy a 
megállapodást 6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja. 
 Az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha 
- a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 
felszólítás ellenére sem teljesíti, 
- folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 
előírásokat, vagy 
- a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 
bármely okból elveszti. 
18. A szerződés a Működtető részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az 
Önkormányzat az e szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi és felszólítás 
ellenére sem teljesíti. 
19. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az 
Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás összegének 
megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása 
keretében kapott egy éves összeget. 
20.Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Működtető 
önhibáján kívül kerül olyan helyzetbe, hogy a háziorvosi szolgálat vállalkozási 
formában történő működtetése lehetetlenné válik, úgy a jelen Megállapodással 
érintett körzet egészségügyi dolgozóit – beleértve a Működtetőt is – 
közalkalmazottként foglalkoztatja tovább. Ez a rendelkezés nem vonatkozik 
Működtetőre abban az esetben, ha kötelezettségét önhibájából nem teljesíti. 
21. Jelen megállapodás a felek közös megegyezésével írásban módosítható. 
22. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor 
hatályban levő egészségügyi és társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok, továbbá 
a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak. 
23. A felek között esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben – amennyiben annak 
rendezése peren kívül nem vezet eredményre – az Ajkai Városi Bíróság illetékes. 
24. Jelen megállapodás aláírásának napján lép hatályba. 
 
Úrkút, 2014. december 1. 
Községi Önkormányzat képviseletében             MEDICAID Kft képviseletében 
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Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester                    dr.  Balázs Mária   
 

 



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

tel: 88/230-003, 507-031. 
    e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu  

 
Szám:81-10/2014. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képvisel ő-testület 2014. október 2-i ülésére. 

 
 
Tárgy : Előterjesztés a vis maior támogatási kérelem forrásösszetételéről és a 
kérelemhez szükséges kötelező nyilatkozatok megtételéről. 
 
Előterjesztést készítette : Rostási Mária jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút településen 2014. szeptember 14.-én a dél utáni óráktól olyan nagy 
mennyiségű csapadék eset, és zúdult le a Kab-hegy felől, hogy az Árok utcától 
kezdve a Rákóczi utca és a Béke utca – a falun átmenő főutca - teljes 
szélességében, valamint a csapadékvíz elvezetőkben áradás keletkezett, mely 
megbénította a közlekedést, és elöntött több ingatlant is.  
A vihar következtében jelentős károkat szenvedtek az önkormányzat tulajdonában 
lévő utak, közterületek, csapadékvíz elvezetők.  
 
A keletkezett károk olyan mértékűek, amelyek helyreállítására a 2014. évi 
költségvetés keretszámai nem biztosítanak lehetőséget. 
Az elvégzett védekezési munkálatok és a keletkezett károk egy részének 
megtérítése érdekében 2014. szeptember 18.-án vis maior támogatási igényt 
jelentett be az Önkormányzat a Belügyminisztérium felé. 
 
Az igényelhető és megítélhető támogatás mértéke a védekezési költségek és a 
helyreállítási költségek támogatására vonatkozó 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet 5. § 
(1) bekezdése alapján, vis maior pályázat esetén az elismert költségek 70 %-a lehet. 
 
Az igénybejelentés helyszíni szemle alapján történt. 
A vis maior pályázat benyújtásához szakértői véleményt kellett készíttetni. 
A védekezési munkálatokban, azok irányításában részt vett az Ajkai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség. 
 
A kár-helyreállítási munkálatok elvégzését azonnal meg kellett kezdeni annak 
érdekében, hogy a közterületek balesetmentesen használható állapotba kerüljenek.  
 
További feladatvégzésre a pályázat elnyerését követően lesz lehetőség. A benyújtott 
pályázatot a Magyar Államkincstár terjeszti fel az illetékes miniszterhez, az 
Államigazgatási Hivatal véleményezi a pályázatot, majd ezt követően a döntést a 
belügyminiszter fogja meghozni. 
 
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján vis maior támogatás elnyerésére 



pályázatot szükséges benyújtani. A pályázat benyújtását, az ebr.42 rendszerben kell 
megtenni az igénybejelentéstől számított 40 napon belül. A bejelentésre nyitva álló 
határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
A mellékletként csatolt pályázati adatlap részletesen tartalmazza a védekezés és a 
tervezett helyreállítás feladatait és költségeit, melyet a Rendelet 4. § (3) bekezdés b) 
pontjának figyelembevételével a Fehérvári és Fekete Kft (8200 Veszprém, Egry J. u. 
45/A) szakvéleménye alapján került összeállításra. 
 
A fentiek alapján a helyreállítás várható pénzügyi forrás összetétele a következő: 
 

a) saját forrás (önerő)                                   2.250.000.- Ft 
b) egyéb forrás                                                            0 
c) igényelt vis maior támogatás                    5.250.000.- Ft 
Helyreállítás becsült költségigénye:               7.500.000.- Ft 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a saját forrás összegét a 2014. évi 
költségvetés gazdasági tartalékának terhére biztosítsa. 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a vis 
maior támogatási kérelem forrásösszetételéről és a kérelemhez szükséges 
kötelező nyilatkozatok megtételéről” szóló előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában lévő utak, járdák, közterületek, csapadékvíz elvezető árkok 
helyreállítására vis maior támogatásra pályázatot nyújt be. 
- A káresemény forrásösszetétele: 

 
Megnevezés  2014-2015              % 
Saját forrás (önerő) 2.250.000             30 
Vis maior támogatási igény 5.250.000             70 
Források összesen:           7.500.000            100 
 

 
a) A káros helyreállításának előzetesen becsült költségigénye: 7.500.000.- Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. 
b) Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 

vagyonelem a tulajdonát képezi. A bekövetkezett káreseménnyel 
kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. Az adott 
tárgyban korábban vagy egyidejűleg pályázatot nem nyújtott be. A műszaki 
szakértő egyaránt független az önkormányzattól és a helyreállítás későbbi 
kivitelezőjétől. 
Az Önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát 
nem tudja ellátni. 
 
A Képviselő-testület a saját forrás összegét az 2014. évi költségvetés 
gazdasági tartalékának terhére biztosítja. 



c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vis maior pályázat 
benyújtására. 
 
 
Úrkút, 2014. szeptember 22. 
 
                                                                 Fülöp Zoltánné 
                                                                 polgármester 



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

tel: 88/230-003, 507-031. 
    e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu  

 
Szám:81-10/2014. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képvisel ő-testület 2014. október 2.-i ülésére. 

 
 
Tárgy : Úrkúti Sportkör kérelme kölcsönszerződésének meghosszabbítására. 
 
Előterjesztést készítette : Rostási Mária jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. október 30.-i ülésén 71/2014. 
(X.30.) határozatával döntött arról, hogy az Úrkúti Sportkör (a továbbiakban: SK) 
kérelmére LEADER pályázatuk utófinanszírozása miatt 2.500.000.- Ft. kölcsönt nyújt 
Kölcsönszerződés alapján. A szerződés 2014. szeptember 15. napjával lejárt.  
 
Az SK nevében Vágfalvi Norbert elnök kérelmet nyújtott be – kérelem másolatban 
mellékelve -, melyben kérte, hogy a kölcsön összegének visszafizetési határidejét a 
kölcsönt nyújtó önkormányzat 2015. április 30-ig hosszabbítsa meg.  
Indoklása: „Elszámolásunk I. részlete Április hónapban az MVH-hoz benyújtásra 
került, de mivel az UNIÓ-s támogatási pénzeket befagyasztották, így a kölcsön 
összegének visszafizetéséhez szüksége összeget még ez idáig nem kaptuk meg, 
abból a következő fejlesztési szakaszt sem tudtuk még elkezdeni, emiatt a következő 
elszámolásunkat sem tudtuk még beadni. Pályázatírónkkal egyeztetve a kiutalásra 
még legalább fél évet várnunk kell, mire a Vidékfejlesztési Hivatal át tudja utalni a 
támogatási összeget.” 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását, és a megfelelő döntés meghozatalát. 
 
Úrkút, 2014. szeptember 23. 
 
 

Határozati javaslat I. 
 

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
a)   az - előterjesztés mellékletét képező -  Úrkút  SK-val kötött 2.500.000.- Ft 

értékű kölcsönszerződés meghosszabbításával -  2015. április 30.-ig – 
egyetért. 

b) felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Határozati javaslat II. 
 



Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2.500.000.- Ft. értékű 
kölcsönszerződés meghosszabbításával nem ért egyet, azt 2014……….hó….napjáig 
vissza kell fizetni az Önkormányzat részére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014………hó…nap 
 
 
 
 
 

Kölcsönszerződés 
módosítás 

 
amely létrejött egyrészről Úrkút Község Önkormányzata  (8409 Úrkút, Rákóczi u. 
45., képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester) (a továbbiakban: kölcsönadó ) 
másrészről Úrkúti Sportkör   (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45., képviseli: Vágfalvi Norbert 
elnök) (a továbbiakban: kölcsönvev ő) 
között, kötött Kölcsönszerződés 3) pontjának módosításáról. 

1) Kölcsönszerződés kötő felek a 2013. november …én kötött Kölcsönszerződés 
3) pontját az alábbiak szerint módosítják: 
„3) Kölcsönadó a kölcsön pénzösszegének kölcsönvevő általi végső 
visszafizetési határidejét 2015. április 30. napjában határozza meg.” 

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
Úrkút, 2014. október …. 
 
Fülöp Zoltánné                                                              Vágfalvi Norbert 
polgármester                                                                 elnök 
kölcsönadó                                                                    kölcsönvevő 
 
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a kölcsönszerződés 
módosítását……./2014. (X…) számú határozatával jóváhagyta. 
Úrkút, 2014. október…. 
 
                                                           Rostási Mária 
                                                              jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

tel: 88/230-003, 507-031. 

                    e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu  

 

Szám:81-10/2014. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a képviselő-testület 2014. október 2-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:       Úrkút, Csokonai u. 1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadása 
iránti kérelmek 

Előterjesztést készítette: :  Klein Attiláné főelőadó 

Tisztelt Képvisel őtestület!  

Mint a képviselő testületi tagok által ismeretes 2014. augusztus 29.napján 
megüresedett az Önkormányzat tulajdonában lévő 8409 Úrkút, Csokonai u. 1 sz. 
alatt nyilvántartott épületben 76 m2 hasznos alapterületű komfortos lakás. 

A megüresedést követően a Polgármesteri Hivatalban 3 fő nyújtott be kérelmet.  

A kérelmezők az alábbi személyek :  

Horváth Gábor Krisztián ( sz. 1978.04.25 ) 2000.01.28. napjától állandó úrkúti 
lakos.  

Élettársával Kiss Krisztinával és két kiskorú gyermekével Horváth Izabellával és 
Horváth Ramónával, Krisztina szüleivel és testvérével élnek együtt  a Csokonai u. 1. 
szám alatti önkormányzati 63 m2-es bérlakásban összesen heten.   

Horváth Gábor Krisztián  2014. május 26.napjától dolgozik a veszprémi Algida 
Jégkrémgyárnál, élettársa szintén ott dolgozik.  

Perger Krisztián  ( sz. 1985.0707.) 2007.május 18.napjától állandó úrkúti lakos. 
Élettársával Kungl Begignával és három kiskorú gyermekével albérletben élnek 
Petőfi u. 19/I.szám alatt, az albérlet díja havi 25.000 Ft + rezsi költség : villany 14.000 
Ft, víz : 3.300 Ft. 



Perger Krisztián 2014.szeptember 16.napjától dolgozik az ajkai Bock Hungária 
Kft.nél, előtte foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesült. Élettársa Gyesen 
van legkisebb gyermekükkel Rékával.  

Bozsányi Róbert ( 1980.07.07.) 2003. augusztus 29. napjától állandó úrkúti lakos.  

Házastársával és házastársa négy gyermekével élnek albérletben Május 1 tér 5 
.szám alatt.  

Bozsányi Róbert 2014. július 4.napjától dolgozik az ajkai Le bélier Rt.nél, házastársa 
Bozsányiné Tankovics Edina 2014.08.25.napjától szintén az ajkai Le bélier Rt.n-él 
dolgozik.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 
szíveskedjenek, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  

Úrkút, 2014. szeptember 

     Tisztelettel: 

         Fülöp Zoltánné  

                                                                                                  polgármester 
         

Határozati javaslat 

…./2014.(IX..) határozat  

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 8409 Úrkút, 
Csokonai u. 1. szám alatti  önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó 
előterjesztést, mely alapján  

 

bérbeadja a tulajdonát képező Úrkút, Csokonai utca 1. sz. alatt nyilvántartott 
épületben 76 m2-es  hasznos alapterületű lakását  …............................................. 
részére, 2014. november 1. napjától határozott időre, azaz  2015. október 31. 
napjáig. Havi lakbér 2014. november 1. napjától 8j.000  Ft.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: jegyző, polgármester 
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