
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

 
Szám: URK/93-17/2019 
 

MEGHÍVÓ 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 18-án (szerdán) 16 óra 30 

perckor kezdődő rendes ülésére. 

 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
Napirendi pontok tárgyalása előtt: 

 
1) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról  

Előterjesztő: polgármester 

                               Napirendi pontok: 
 

1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelet 
tervezete az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati 
ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkúti háziorvosi praxis eszközbeszerzése 
 Előterjesztő: polgármester 

 
3) Az Atroplusz Kft-nek a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ajánlata 

Előterjesztő: polgármester 
 
4) Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési terve 
 Előterjesztő: polgármester 
 
5) Az önkormányzat 2020. évi munkaterve 

Előterjesztő: polgármester 
 

Napirendi pontok tárgyalása után: 
 

1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak). 
 
   Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2019. december 13.                                       
 

Fülöp Zoltánné  
polgármester 



POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ 
az utóbbi időszakban végzett munkáról a 

képviselő-testület 2019. december 18-ai ülésére 
 

1) A Rákóczi és Béke utca járdafelújításával kapcsolatban többszöri egyeztetés alapján a 
támogatási szerződésmódosítás megtörtént, a pályázat elszámolását a Magyar Államkincstár 
részére elkészítettem. 

2) A háborús emlékmű felújítási pályázat érdekében minden dokumentumot megküldtem, a 
támogatási szerződés megérkezett, az önkormányzat előfinanszírozással megkapja a teljes 
támogatást, azaz a 2,5 millió Ft-ot. 

3) A háborús emlékmű szobrának elkészítésére Kardos Antalné elnökasszonnyal, Pichler Józsefné, 
Rankl Angéla képviselőkkel személyesen egyeztettünk Dienes Szilárd szobrásszal, a 
megrendelést is megküldtem a pályázat sikeres határidőre történő lebonyolítása érdekében. 

4) A háziorvosi rendelőbe a K6 beruházások „háziorvosi szolgálat eszköz” soron szereplő 900 e Ft 
előirányzat terhére 600 e Ft összegben megrendelt defibrillátor megrendelését visszamondtam, 
mert az önkormányzat orvosi eszközök beszerzésére benyújtott pályázatát elfogadták, 
2.955.188 Ft támogatásban részesültünk.  

5) A téli hó-és síkosságmentesítés érdekében a vállalkozási szerződést megkötöttük, Kiss János 
munkavállaló a közterületek akadálymentesítését biztosító fakivágási munkálatokat megkezdte, 
a közterület tisztítási munkákba igény szerint bekapcsolódik. 

6) A Katolikus egyház támogatási szerződését megkötöttük, a temetői kerítés további felújítására 
a vállalkozóval is megtörtént a szerződéskötés, a munkálatok az időjárás függvényében a 
napokban megtörténnek. 

7) Az Árok utca egyirányúsításához a közlekedési táblákat megrendeltem, kihelyezésük az 
időjárástól függően még idén megtörténhet. 

8) A temető alatti utcaszakasz aknafedlapjai nagyon balesetveszélyesek, ezért a közlekedés 
biztonsága érdekében személyes helyszíni bejárás alapján a legszükségesebb munkálatokat 
200.000.-Ft + ÁFA értékben megrendeltem, a kivitelezés a napokban megtörténik. 

9) A sportcsarnok védőburkolatának megrendelése megtörtént, a szállítási szerződés teljesítésének 
határideje 2020. január 31. Szállító előteljesítésre jogosult. 

10) A temetői szemét elszállítása érdekében az AVAR Ajka Kft-től a konténert megrendeltem. 

11) A szolgálati lakások víz mellékmérőjének cseréjét megrendeltem Lipp Zoltán egyéni 
vállalkozótól. 

12) A képviselő-testület 9/2019.(II.14.) számú önkormányzati határozata alapján a szabadságom 
tényleges igénybevételével kapcsolatban tájékoztatom a képviselő-testületet szeptember 26-tól 
október 13-ig, illetve október 13-tól az ülés napjáig. 

Megállapított szabadság 
2019. október 13. 

napjáig 

Tervezett 
igénybevétel 

Tényleges igénybevétel Még igénybe 
vehető 

szabadság 

31 nap X.21-22. (2 nap) X.1. ,X.3., X. 9-10. (4 nap) 0 nap 

 Megállapított 
szabadság 

2019. október 13. 
napjától 

Tervezett 
igénybevétel 

Tényleges igénybevétel Még igénybe 
vehető 

szabadság 

9 nap  X. 22., X.24., (2 nap) 7 nap 

 XI.4-5., XI.28-29. 
(4 nap) 

XI. 5., XI.19., (2 nap) 5 nap 

 XII.14., XII. 20-23. 
(3 nap)  

XII.3., XII.7., XII.11. (3 nap) 2 nap 

 

Úrkút, 2019. december 13.      
   
          Fülöp Zoltánné 
          polgármester 



 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2019. (…) önkormányzati rendelete 

az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. § 1-2. pontjai tekintetében a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében 
az 1. § 3. pontja tekintetében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 
törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013.(III.22.) önkormányzati rendelet 

1. 3. § (1) bekezdésében a „2019.” szövegrész helyébe a „2020.” 
2. 3. § (2) bekezdésében a 2019. szövegrész helyébe a „2020.” 
3. 3/A. §-ban a „2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. január 

1-jétől 2020. december 31-ig” 
szöveg lép. 

 
2. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba. 

Úrkút, 2019. … … 

 
 
 
   Fülöp Zoltánné   dr. Puskády Norbert 
   polgármester    jegyző        



 
Általános indokolás 

 
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (Kts.) továbbra is 
38 650,- forintban állapítja meg a köztisztviselői illetményalapot, ugyanakkor lehetőséget ad az 
önkormányzatoknak, hogy saját hatáskörben ezt megemeljék. 2019-ben a kiegyenlítő bérrendezési alap 
nyújtotta forrással 46 380,- Ft-ban lett megállapítva az illetményalap összege. A Kts-ben a kiegyenlítő 
bérrendezési alap összege beépült az önkormányzati hivatal működésének támogatásába, így a 
szükséges fedezet rendelkezésre áll.   
  

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
A rendelet-tervezet a jelenleg hatályban lévő illetményalap és illetménykiegészítés megtartására tesz 
javaslatot azzal, hogy a 2019. év helyébe 2020. év lép. 
 
2. §-hoz 
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezi. 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 
1.Társadalmi hatások 
A rendelet-tervezet célja a köztisztviselői illetmény mértékének fenntartása. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet-tervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját megnöveli, mely 
azonban azonos mértékű a 2019. évi illetményalap összegével.  
 
3. Környezeti következmények, hatások 
A rendelet-tervezetnek környezeti következménye, hatása nincs. 
 
4. Egészségügyi következmények, hatások 
A rendelet-tervezetnek egészségügyi hatása nincs. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 
 
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet-tervezet megalkotását a személyi juttatások fenntartása indokolja. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak. 
 
A rendelet-tervezetet készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
 
Úrkút, 2019. december 13. 
 
 
 
                                                                            Fülöp Zoltánné  
                                                                              polgármester 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 
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Szám: URK/93-17/2019       2 napirendi ponthoz 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 18-i rendes ülésére 
 
Tárgy: Úrkúti háziorvosi praxis eszközbeszerzése 
 
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 30/2019. (V.30.) határozatával jóváhagyta a 
Magyar Falu Program „Orvosi eszköz” pályázati kiírásban az Úrkúti háziorvosi praxis eszközbeszerzése 
pályázat benyújtását. 

A pályázatot első körben elutasították, azonban a tartaléklistából támogatásra került 2 955 188,- Ft - az 
igényelt összeg 2 955 198,- Ft - összegben.  

A támogatásból Dr. Balogh Emil háziorvos által összeírt eszközök kerülnek beszerzésre (1. melléklet). 

A mielőbbi beszerzés érdekében három árajánlat került bekérésre. Az ajánlatok benyújtásának határideje 
2019. december 17., ezért az ajánlatok a képviselő-testületi ülésen kerülnek ismertetésre. 

 
Ajánlattevő bruttó ár (Ft) 

Rextra Kft. 

Wellmed Magyarország Kft 

Falfok Kft. 

 

Mivel a támogatási összeg jelenleg nem áll rendelkezésre, ezért javaslom a Képviselő-testületnek, hogy 
feltételes felhatalmazást adjon, hogy a szállítási szerződés megkötésére a legalacsonyabb összegű 
ajánlattevővel, csak támogatási összeg rendelkezésre állásakor történjen meg. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2019. november 13.   

Fülöp Zoltánné  
        polgármester 
 

Határozati javaslat 
 
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti háziorvosi praxis eszközbeszerzése 
című projekt eszközbeszerzésére beérkezett ajánlatokból a ……….. (székhely: …………….) bruttó 
………………,-Ft összegű árajánlatát fogadja el. 
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az önkormányzat költségvetési rendeletében az 
általános tartalék terhére biztosítja. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert, hogy a 2 955 188,- Ft támogatási 
összeg rendelkezésre állása esetén az 1) pontban foglalt feladatok ellátására vonatkozó szerződést 
megkösse. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: támogatási összeg rendelkezésre állását követően azonnal 



Megnevezés VTSZ Darab
Vizeletvizsgáló 9027801700 1
Holter APNE ABPM vérnyomásmérő és pulzoximéter 90189085 1
Defibrillátor Heartsave AED-M-Primedic 97390 90189085 1
Fonendoszkóp Littman elektromos/fekete E-3200/fekete E-3200 90189085 1
Fonendoszkóp eletromos, CMS VESD, SpO2-vel 9018 1
Pupillalámpa Riester Fortelux N/5072/zöld 85131000 1
Lélegeztető maszk AMBU 3/4-es 000 312 000 901920000 1
Lélegeztető maszk AMBU 5-ös-es 000 317 000 901920000 1
Ampullatartó kicsi ballonanyag 42021291 1
Mérleg csecsemő digitális Rossmax WE300 842310 1
Mandzsetta betét+huzat felnőtt 1 csöves/felnőtt 1 csomag 90330000 1
Mandzsetta betét+huzat felnőtt 1 csöves/gyermek 1 csomag 90330000 1
Mandzsetta betét+huzat extra 1 csöves/extra 1 csöves 90330000 1
Csipesz kullancs 9018908599 1
Csipesz fülcsipesz, hajlított 90189085 1
Csipesz fülcsipesz, villám 90189085 1
Coag. S INR/Coagulométer szett 90278017 1
Spirométer/Csúcsáramlásmérő/ MSA100 9018 1
Vércukormérő Accutrend PLUS/5050499 90189085 1
Vércukormérő Wellmed ET-GU/ET-201 90278097 1
Dermatoscop Picco KaWe/ 26810 90189085 1
Boka-kar index mérő Microlife WatchBP Office ABI (CBPM) 9018 1
Táska orvosi hengeres natúrbarna bivalybőr/Buffalo Click, BA-945-B 420211 1
Váladékszívó, akkus 90189085 1

Úrkúti háziorvosi praxis eszközbeszerzése
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 18-i ülésére 
 
Tárgy: Gyermekétkeztetési feladatok ellátásának átszervezése 
 

Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Önkormányzatunkat megkereste az Atroplusz Közétkeztetési Kft. 
 (http://www.atroplusz.hu/fooldal/). 
 
A cég célkitűzése „a vidéki és városi önkormányzatok által veszteségesen illetve rengeteg erőforrást 
lekötve üzemeltetett, továbbá folyamatos szakmai kihívásokkal teletűzdelt gyermek, szociális és felnőtt 
étkeztetést biztosító konyhák átvétele, bérbevétele, valamint működésük gazdaságossá tétele.” Jelenleg 
több mint 70 önkormányzattal állnak üzleti kapcsolatban. Térségünkből Nyirádon üzemeltetik másfél 
éve a gyermek és szociális étkeztetési feladatokat ellátó konyhát. 
 
Úrkút Község Önkormányzata a gyermekétkeztetési feladatokat a Csodafa Német Nemzetiségi Óvoda 
Úrkút konyháján keresztül látja el, vásárolt szolgáltatás címen. A Csodafa Óvoda egy fő 
élelmezésvezetőt, egy fő szakácsot és két fő konyhai kisegítőt alkalmaz közalkalmazottként. A szociális 
étkeztetést, melyet korábban szintén a Csodafa Óvoda látott el, 2018. július 1-jétől Bujtor József egyéni 
vállalkozó (Úrkút, Rákóczi u. 39.) látja el, vállalkozási szerződés keretében. Az akkori kiszervezés 
mögött gazdasági megfontolások és a munkaszervezési okok álltak. 
 
Az Atroplusz Kft. helyszíni egyeztetés alapján indikatív árajánlatot tett az úrkúti gyermekétkeztetési 
feladatok átvételére, az alábbi konstrukció szerint. 
 
A Kft. a főzőkonyha kifogásolható állapota miatt csak a két tálalókonyhát üzemeltetné a jelenlegi Mester 
utca 3. sz. alatti főzőkonyha helyén, illetve a Rákóczi utca 42. sz. alatti tálalókonyhában. Az üzemeltetés 
keretében vállalja kettő vagy három fő alkalmazott tovább-foglalkoztatását, jogfolytonosan, de 
munkaviszonyban a jelenlegi bérek megtartásával, továbbá 4 200 000,- Ft bérleti díjat fizet a helyiségek 
után. Az árajánlati kalkuláció (1. melléklet) szerint a gyermekétkeztetés során 36 794 180,- Ft kiadása 
keletkezik az Atroplusz Kft-nek (nyersanyagnorma, személyi jellegű kiadások, üzemeltetési költség), 
mely az önkormányzat részére kerülne tovább számlázásra. Az önkormányzat részéről a 36 794 180,- 
Ft kiadás fedezete a mindenkori költségvetési törvény szerinti bér-, és üzemeltetési támogatás, térítési 
díjbevételek és saját forrás (4 200 000,- Ft bérleti díj) lenne. 
 
Az ajánlat elfogadása mellett és ellen az alábbi érvek szólnak. 
a) Az Atroplusz Kft. főtevékenysége a közétkeztetési feladatok ellátása, ennek érdekében pedig 

rendelkezik a szükséges szakemberekkel: konyhai kisegítők, szakácsok, élelmezésvezetők, pénzügyi 
referensek, szállítók. A Csodafa Óvoda munkaerő szükséglete biztosított, ugyanakkor a konyha 
működésében folyamatos problémát jelent az esetleges táppénzen, szabadságon lévők helyettesítése, 
továbbá a Május 1. téri óvodaépületbe, és az iskolai menzahelyiségbe történő szállítás, illetve utóbbi 
helyen a tálalás. Kiszervezés esetén a munkaszervezési feladatok nem az önkormányzatot terhelik, 
hanem a vállalkozót. 

b) A Rákóczi utcai menzahelyiséget az önkormányzat 7 millió forint körüli összegből alakította ki, így 
az megfelel a mai kor követelményeinek, ugyanakkor a főzőkonyhában csak kisebb beszerzések, 
beruházások történtek. A villamoshálózat felújításra szorul, a nagyobb értékű eszközök pedig 
cserére. A csempemagasságot is növelni szükséges, hogy teljes mértékben megfeleljünk a NÉBIH 
előírásainak, továbbá a padlózat hibáit is javítani kell. További probléma, hogy a konyha folyósójáról 



közelíthető meg a felnőtt mosdó, öltöző, nevelői szoba is. Ez az átalakítás, fejlesztés több millió Ft-
os költséget jelentene, amelyet pályázati forrás hiánya esetén saját forrásból kellene megvalósítani. 

c) A normatíva igénylése és a térítési díjak beszedése az átszervezést követően nem változna, továbbra 
is az önkormányzat végezné, de a háttérszámításokat a vállalkozó végezné el. Az Atroplus Kft. több 
mint 70 önkormányzattal együttműködve nagyobb tapasztalattal és szakember gárdával végzi ezt. 
Az önkormányzati normatíva igénylése eddig is a jogszabályoknak és a napi működésnek 
megfelelően történt, azonban a vállalkozó szakirányú pénzügyi referenseket foglalkoztat az 
üzemeltetési költségek kalkulációjához. 

d) A vállalkozó biztosítja a diétás étrendeket is, melyre a Csodafa Óvodának nincs kapacitása. 
e) Az átszervezést követően az étel a nyirádi főzőkonyháról érkezne. Az ottani tapasztalatok szerint az 

étel minősége javuló tendenciát mutat, változatosabb az étrend. A nyirádi főzőkonyha vélhetően 
ugyanazoktól a beszállítóktól szerzi be a nyersanyag egy részét és ugyanazon a szakmai előírások 
szerint végzi a tevékenységét, de a változást minden bizonnyal észre fogják venni a gyermekek. 

f) Az átszervezés esetén a térítési díjakat biztosan emelni szükséges. A jelenlegi és a vállalkozó által 
adott adatokat a 2. melléklet tartalmazza. Várhatóan a kiszervezés nélkül is emelni szükséges a 
térítési díjakat, ennek mértékét azonban még nem tudjuk. 

g)  
ga) Az átszervezés esetén a vállalkozó kettő vagy három fő tovább-foglalkoztatására tett javaslatot, 

így legalább egy fő elbocsátása szükséges. 
gb) Amennyiben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § (5)-(6) 

bekezdése alapján a közalkalmazott nem járul hozzá az átvevő munkáltatónál történő további 
foglalkoztatáshoz, úgy végkielégítés illeti meg. Ez egyszeri költséget jelent a Csodafa Óvodának, 
melyet viszont  - bevétel hiányában - az önkormányzatnak kell átvállalnia. Ennek mértéke 
körülbelül négy millió forint. 

h) A pénzügyi kalkulációk esetén két fő tovább-foglalkoztatása esetén az önkormányzat várható bevétele 
fedezi a kalkulált költségeket, három főnél azonban már nem. Pontos adatokat azonban előre nem 
lehet tudni, mivel a költségvetési törvény az üzemeltetési költségek finanszírozását csak az év 
végével rendeli el. A jelenlegi gyakorlat körülbelül 85 %-os finanszírozást mutat az üzemeltetési 
költségek kapcsán, a kiadások és bevételek kalkulációja ezen alapszik. Ebben az esetben elvárható, 
hogy az átszervezést követően az önkormányzatnak nem kell forrásokat átcsoportosítani. Idén 
körülbelül 1 500 00,- forintot kell átcsoportosítani ezen feladatokra. 

 
A fenti érvek többsége a kiszervezés mellett szól, azonban sikertelen kiszervezés esetén újra elindítani 
a főzőkonyhát, nagyobb feladat lenne. Emellett a végkielégítések összege is jelentős: 2020-ban 
nyugdíjba megy a közalkalmazott, aki a törvény szerint 8 havi végkielégítésre lenne jogosult, ha a 
tovább foglalkoztatáshoz nem járulna hozzá. A munkaszervezési feladatok kihívást fognak jelenteni, 
azonban az önkormányzatnak lesz döntési alternatívája. A jelenlegi kiadások jelentősen meghaladják a 
bevételeket, azonban megfelelő és megalapozott pénzügyi kalkulációkkal a jövőben a kiadásokat 
csökkenteni tudjuk. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Atroplusz Kft. ajánlatát utasítsa el, ugyanakkor kérem, hogy 
a kiszervezés lehetőségét ne utasítsa el, hiszen a kiszervezés melletti érvek a jövőben is megfontolás 
tárgyát fogják képezni. 
 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2019. december 13.  
         Fülöp Zoltánné 
          polgármester 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Atroplusz Kft. ajánlatát a gyermekétkeztetési 
feladatok átvételére elutasítja, ugyanakkor felkéri a gyermekétkeztetésben közreműködő intézményeket, 
hogy a rentábilis és hatékonyabb működtetés érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző és polgármester 



Nyersanyag költség: 10 158 600

Üzemeltetési költség: 18 218 580

Létszám normatíva: 8 417 000

Összesen: 36 794 180

Tervezett normatíva: (85%) 28 995 753

Elvárt normatíva: (100%) 32 627 297

ebből elvárt létszám: 8 417 000

ebből elvárt üzemeltetési: 24 210 297

Tervezett bevétel: 4 166 883

Össz. bevétel: 33 162 635

Atroplusznak kifizetett költség: 36 794 180

Térítési díjbevétel: 4 166 883
Normatíva: 28 995 753

Különbség: -3 631 545

ÚRKÚT

Atroplusz Kft. Árai



nettó ár 27% bruttó ár
bölcsődés egésznapos szolgáltatás 4* 882 238 1120

óvodás egésznapos norma díj 362 98 460

óvodás egésznapos rezsi díj 520 140 660

óvodás egésznapos szolgáltatás 3* 1443 389 1832

óvodás egésznapos norma díj 315 85 400

óvodás egésznapos rezsi díj 1128 304 1432

iskolás tízórai szolgáltatás 304 82 386

iskolás tízórai norma díj 63 17 80

iskolás tízórai rezsi díj 241 65 306

iskolás ebéd szolgáltatás 712 192 904

iskolás ebéd norma díj 272 73 345

iskolás ebéd rezsi díj 440 119 559

iskolás uzsonna szolgáltatás 304 82 386

iskolás uzsonna norma díj 63 17 80

iskolás uzsonna rezsi díj 241 65 306

iskolás egésznapos szolgáltatás 3* 1320 356 1676

iskolás egésznapos norma díj 398 107 505

iskolás egésznapos rezsi díj 922 249 1171

ÚRKÚT



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-031. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/93-17/2019       4. napirendi ponthoz 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 18-i ülésére 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési terve 
 
Előterjesztést készítette:  dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdései 
alapján a helyi önkormányzatra vonatkozóan éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek az 
előző év december 31-ig kell jóváhagyni. 
 
A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről 
az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső 
ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében 
gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. 
 
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29. § (1) 
bekezdése minden költségvetési szerv részére kockázatelemzésen alapuló stratégiai és éves ellenőrzési 
terv készítését írta elő, melyet önkormányzatunk elkészített. 
 
A 2020. évi éves ellenőrzési terv javaslat a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal 
készült. Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell az ellenőrzések tárgyát, célját, az ellenőrzött 
időszakot, az ellenőrzés típusát, ütemezését és az ellenőrzött intézmény megnevezését. 
 
Az ellenőrzési jelentésekre készített intézkedési tervek végrehajtásáról utóellenőrzés keretében kell 
gondoskodni, az ellenőrzési feladat részét képezi a korábbi jelentések alapján tett intézkedések 
végrehajtásának ellenőrzése. 
 
A szükséges ellenőri kapacitás meghatározása az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési napokkal 
egyezik meg. Önkormányzatunknál a belső ellenőrzést - az előző évekhez hasonlóan – szerződés 
keretében továbbra is megbízási szerződés alapján Molnár Erika vállalkozó, belső ellenőr látná el. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és az ellenőrzési munkatervet elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2019. december 13.     
       Fülöp Zoltánné 
       polgármester 
 

Határozati javaslat 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) a 2020. évi belső ellenőrzési munkatervet az 1. számú melléklet szerint elfogadja 
b) a 2020. évi belső ellenőrzéssel Molnár Erika regisztrált belső ellenőrt bízza meg, melynek 

megbízási díja 300.000.- Ft. 
  
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2021. május 31. 
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Úrkűt Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési terve 

 
 

Sor- 
szám 

 
Ellenőrzött 
intézmény 

megnevezése 

A tervezett ellenőrzések tárgya/ 

Ellenőrzés várható időpontja 

 
Ellenőrzés típusa és módszere 

Ellenőrzés időszaka 

 
Revizori nap  Árajánlat 

Bruttó díj   

1. ---- Az önkormányzatnál 2019.évben végzett belső 
ellenőrzési tevékenységről szóló Éves ellenőrzési 
jelentés elkészítése a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben előírtak 

szerint. 

----  
 
 

5 

 
 
 

---- 

2.  
Úrkúti 

Törpikék  
Mini Bölcsőde 

 
Az Úrkúti 

Törpikék Mini Bölcsőde  
szabályozottságának ellenőrzése 

 
2019. I. félév 

Szabályszerűségi 
Módszere: 

Dokumentumok tételes 
vizsgálata 

Interjú 
Időszak: 

2018.- 2019. I. félév 

 
 

  
15 

 
 
 

150 000 Ft 

3. Úrkút Község 
Önkormányzat/ 
Polgármesteri 

Hivatal 
 

 
Úrkút Község Önkormányzata és a  

Polgármesteri Hivatal  
szabályozottságának  

ellenőrzése 
  
 

2019. II. félév 

Szabályszerűségi 
Módszere: 

Dokumentumok tételes 
vizsgálata 

Interjú 
Időszak: 

2018.- 2019. I. félév 

 
 
 

15 

 
 
 

150 000 Ft 

 ÖSSZESEN: 2 db ellenőrzés  35 300 000 Ft 
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A 2020. évi belső ellenőrzési tervben az ellenőrzések, és az előző év ellenőrzéseiről szóló Éves ellenőrzési jelentés elkészítése összesen 35 
revizori napot igényelnek, melyek tartalmazzák a helyszíni ellenőrzés, és a jelentés-tervezet elkészítésének időszükségletét.  
Az árajánlat díjai magukban foglalják az ellenőrzések teljes költségét (helyszíni ellenőrzés, jelentés elkészítése, utazási költség). 
 
Végzettségeim: 

- Budapesti Corvinus Államigazgatási Főiskolán Igazgatásszervező diploma,  
- államháztartási szakon elvégzett államháztartási szakellenőri képesítés,  
- államháztartási szakon elvégzett mérlegképes könyvelői szakképesítés, 
- államháztartási szakon végzett szakellenőri képesítés. 
- A belső ellenőrök számára előírt regisztrációval, ÁBPE II. vizsgával, a belső ellenőrzés területén több éves, a költségvetési szervek 

területén pénzügyi munkatársként három évtizedes gyakorlattal rendelkezem.  
 
 
 
                                                                                                           Tisztelettel: 
 
Tapolca, 2019. november 18.                                                                  
                                                                                                                                             Molnár Erika 
                                                                                                                                     Regisztrált belső ellenőr 
                                                                                                                                 Regisztrációs szám: 5113112 
                                                                                                                           egyéni váll.adószám: 64792677139     
     



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-031. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/93-17/2019       5. napirendi ponthoz 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 18-i ülésére 
 
Tárgy: A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve 
 
Előterjesztést készítette:  dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019.(XI.26.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. § (1) bekezdése szerint „A Képviselő-
testület üléseit a munkaterve alapján tartja. A munkatervet a Képviselő-testület egyéves 
időtartamra állapítja meg a tárgyévet megelőző év december 31-ig.” 
 
Az SZMSZ idézett rendelkezése alapján elkészült a Képviselő-testület 2020. évi munkatervre 
vonatkozó javaslat, mely az SZMSZ 7. § (2) bekezdésének megfelelően 8 rendes ülést és 1 
közmeghallgatást tartalmaz. A tervezett időpontok tájékoztató jellegűek. 
 
A munkatervben előre nem tervezhetőek a jövő évi költségvetési rendeletben elfogadott 
fejlesztésekhez, valamint a még ki nem írt pályázatokhoz kötődő testületi ülések, döntések, 
melyek befolyásolhatják a munkatervet. Ezen esetekben rendkívüli ülést szükséges összehívni. 
 
A munkaterv megfelel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 44. §-ban foglaltaknak, mely szerint „A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti 
és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.”  
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2019. december 13. 
          Fülöp Zoltánné 
          polgármester 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervet a határozat 
melléklete szerint jóváhagyja.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2020. december 31.   



1. melléklet 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve 
 
A Képviselő-testület legalább negyedévente 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. 
 
2020. január 30. 
 
1) Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 
 Előterjesztő: polgármester 
 
2020. február 13. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 
 

2.) Úrkút Község Önkormányzatának fejlesztési programja a választási ciklusra 
     Előterjesztő: polgármester 
        
3) Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község Önkormányzat Polgármestere 

részére 
Előterjesztő: alpolgármester 

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

kötelezettségek megállapítására 
Előterjesztő: polgármester 

 
5) A polgármester 2020. szabadságolási terve 
 Előterjesztő: polgármester 

 
6) Beszámoló a Közösségi Ház és könyvtár 2019. évi tevékenységéről, 2020. évi terveiről 

Előterjesztő: könyvtáros 
 
 

2020. március 26. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének módosításáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi intézményi térítési díjakról 
szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) A pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata 

 Előterjesztő: polgármester 



 
4) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet felülvizsgálata 
 Előterjesztő: polgármester 
 
5) Az Úrkúti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
 Előterjesztő: polgármester 

 
6) Az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: polgármester 
    
7) Beszámoló Úrkút község közbiztonsági helyzetéről 

Előterjesztő: Rendőrkapitányság – körzeti megbízott 
 

8) Beszámoló az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról 
Előterjesztő: jegyző 

 
2020. május 28. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet tervezete  
 Előterjesztő: polgármester 
 
2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének módosításáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
 Előterjesztő: polgármester 
 
3) A környezet védelméről szóló 9/2005. (VIII.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata - 

munkaanyag 
Előterjesztő: polgármester 

 
4) 2019. évi belső ellenőrzési jelentés 
 Előterjesztő: polgármester 

 
5) Tájékoztatás a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 
 
2020. augusztus 27. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének módosításáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 
 

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

 
3) Víziközmű rendszerek Gördülő Fejlesztési Terve 
 Előterjesztő: polgármester 
 
2020. szeptember 29. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló 

…/2020. (...) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 
 



2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tüzelőanyag támogatás 
helyi szabályairól szóló …/2020. (...) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához 

történő csatlakozás – amennyiben a pályázat kiírásra kerül 
Előterjesztő: polgármester 

 
4) Önkormányzati szociális bérlakások bérbe adása 

Előterjesztő: polgármester 
 
5) Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése 

Előterjesztő: polgármester 
 

2020. november 26. 
  
1) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének módosításáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021 – pályázatok 

elbírálása  
Előterjesztő: polgármester 

 
 
2020. december 17. – Közmeghallgatás 
 
2020. december 17. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának 
egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…/2019. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) A képviselő-testület 2021. évi munkaterve 

Előterjesztő: polgármester 
 
3) 2021. évi belső ellenőrzési terv 

Előterjesztő: polgármester 
 


