
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/57-19/2021 

MEGHÍVÓ 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 16-án (csütörtökön) 

 17 órakor  
kezdődő rendes ülésére. 

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem 

  

Napirendi pontok: 
 

1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) 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) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) önkormányzati rendelet-
tervezete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2019. (XI.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) Az Úrkút, Rákóczi u. 47. sz. alatti üzletsor 396/7/A/5 és 396/7/A/6 hrsz-ú albetéteinek (ABC és 
raktár) megvásárlása 
Előadó: polgármester 

 
4) „Faluházak felújítása- 2020” projekt építési műszaki ellenőri feladatainak ellátására érkezett 

árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: polgármester 

 
5) 2022. évi munkaterv 

Előterjesztő: polgármester 
 

6) Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása (zárt ülés) 
Előterjesztő: polgármester 
 

Napirendi pontok tárgyalása után: 

 

1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak). 
 
 
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
 
Úrkút, 2021. december 13.                              
 

Fülöp Zoltánné  
polgármester 



 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2021. (…) 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 
törvény 62. § (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 3. § (1) 
és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2022. évre vonatkozóan az 
illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a. 
(2) A középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2022. évre vonatkozóan az illetmény- 
kiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.” 
 

2. § 
Az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 3/A. §-
a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3/A. § 
Az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2022. január 1-
jétől 2022. december 31-ig 46 380,-Ft.” 
 

3. § 
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
   Fülöp Zoltánné   dr. Puskády Norbert 
   polgármester    jegyző        



 
Általános indokolás 

 
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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.   
  

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 2021. 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, 2021. december 13. 
 
 
 
                                                                            Fülöp Zoltánné  
                                                                              polgármester 



 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2021. (…) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 
 szóló 24/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

1. § 
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2019. (XI.26.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 

2. § 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
   Fülöp Zoltánné   dr. Puskády Norbert 
   polgármester    jegyző        



 
1. melléklet a …/2021. (...) önkormányzati rendelethez 

 
 
1. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2019. (XI.26.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete a következő szöveggel egészül ki: 
 
„082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”



 
Általános indokolás 

 
Úrkút Község Önkormányzata 1 000 000,- Ft összeget nyert el a kistelepülési önkormányzati 
rendezvények támogatására. A támogatói okirat szerint az összeget a „082092 Közművelődés - 
hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” kormányzati funkción szükséges könyvelni, 
ezért ezzel a kormányzati funkcióval szükséges az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 
 szóló 24/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet mellékletét kiegészíteni. 
  
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 
1.Társadalmi hatások 
A rendelet-tervezetnek nincs társadalmi hatása. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet-tervezetnek nincs gazdasági, költségvetési hatása.  
 
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 megalkotása szükséges az elnyert támogatás szabályszerű felhasználásához. 
 
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, 2021. december 13. 
 
 
 

Fülöp Zoltánné  
polgármester 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/57-19/2021       3. napirendi ponthoz 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 16-i ülésére 
 

Tárgy: Úrkút, Rákóczi u. 47. sz. alatti üzletsor 396/7/A/5 és 396/7/A/6 hrsz-ú albetéteinek (ABC és 
raktár) megvásárlása 

 

Előterjesztést készítette:  dr. Puskády Norbert jegyző 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2021. (X.28.) határozata alapján 40 000 000,- 
Ft összegben vételi ajánlat adása történt az Úrkút, Rákóczi u. 47. sz. alatti üzletsor 396/7/A/5 és 
396/7/A/6 hrsz-ú albetéteinek (ABC és raktár) megvásárlására. A vételi ajánlat átadása előtt és után (a 
határozat 4. pontjában foglaltak szerint) tárgyalást folytattunk Répási Martinnal és Pichler Balázzsal. A 
két magánszeméllyel a tárgyalásokat szeptemberben kezdte meg az önkormányzat, Répási Martin 
addigra már ajánlatot tett a raktárépületre, illetve Pichler Balázs is jelezte a vételi szándékát, Kardos 
Lajosné tulajdonos azonban csak egyben hajlandó eladni az ingatlanokat. 
 
Az önkormányzat a két magánszemélyen kívül Novákné Kiss Barbarával tárgyalt, aki szintén vásárolna 
a virágboltnak megfelelő üzlethelyiséget. 
 
Kardos Lajonsé az önkormányzat vételi szándékát úgy tűnik két feltétel fenntartásával kész elfogadni: 
egyrészt készpénzben kéri a vételár megfizetését, valamint kéri az üzlethelyiségben található ingóságok 
(hűtők, mérlegek, polcok) megvásárlását is. 
 
A készpénzben történő fizetésnek elvi akadálya nincs, az ingóságok megvételét azonban az 
önkormányzat nem tudja vállalni, azonban ezt a feltételt Pichler Balázs teljesítené. 
 
A szeptemberi tárgyalás alkalmával Pichler Balázs és Répási Martin is jelezte (ahogy a novemberi 
előterjesztés utolsó előtti bekezdésében is olvasható volt), hogy év végén lesz anyagi lehetőségük az 
ingatlan megvásárlására. 
 
Az önkormányzati szándék az ingatlanok megvásárlása révén a településközponti terület fejlesztése. Ez 
a közvetlen anyagi ráfordítás mellett a tulajdonostársak együttműködésével lehetséges. Az 
önkormányzat vezetésével, de Pichler Balázs és Répási Martin folyamatos együttműködésével 
megvalósult tárgyalások alapján az alábbiak szerint javaslom az ingatlan adásvételt megvalósítani. 
 

1. Az önkormányzat 22 500 000,- Ft összegben megvásárolja a 396/7/A/5 hrsz-ú üzlet 68/100-ad 
részét, míg a további 32/100-ad részben Pichler Balázs lesz a tulajdonos. Pichler Balázs vállalja 
az ingóságok megvételét, az általa tulajdonolt fizikai terület felújítását és az árukészlet átvételét 
a birtokba lépéskor. Az önkormányzati területfejlesztési célok megvalósítása érdekében az 
albetéthez tartozó közös tulajdonból Pichler Balázs határozatlan idejű használatot enged 
(társasházi alapító okirat módosítása esetén ingyenes tulajdonba adást) az üzlet felett található 
padlásra. Az önkormányzat a szerződéses feltételek biztosítékaként határozott időre vételi jogot 
kap Pichler Balázs tulajdoni hányadára 10 500 000,- Ft összegben. 

2. Az önkormányzat 2 000 000,- Ft összegben megvásárolja a 396/7/A/6 hrsz-ú raktár 2/7-ed 
részét, míg a további 5/7-ed részt Rostási Dorottya, Répási Martin felesége vásárolja meg. 
Rostási Dorottya és Répási Martin cukrászüzemet kívánnak létesíteni, melyhez 
villamosenergia-kapacitásbővítésre van szükség. A kapacitásbővítés és cukrászüzem 
kialakítását követően igényt tartanak a további 2/7-ed tulajdoni hányadra is, így Rostási 
Dorottya javára vételi jog alapítása történne 2 000 000,- Ft összegben. Cserébe átengedi a közös 
tulajdonba tartozó padlás hasznosítását az önkormányzatnak.  



 
A vázolt vételi elképzelés több szempontból is előnyös az önkormányzatnak. A 40 000 000,-Ft helyett 
24 500 000,- Ft kiadása keletkezik, így pénzügyileg kisebb kockázatot vállal. A lakóterület 
élelmiszerbolttal való ellátását Pichler Balázs biztosítja, melyet szavatol az önkormányzat vételi joga: 
ha a feltételt nem teljesíti, az önkormányzat megvásárolhatja tulajdoni hányadát. A padlásrész eleddig 
kihasználatlan volt: megközelítése csak az üzletből lehetséges és közös tulajdonban van, ugyanakkor 
területe 431 m2. A szerződéses feltételek révén az önkormányzat 65,4 %-os használati jogot szerez 
benne. Hasznosítására több lehetőség is van: szálláshely, klubhelyiség, további üzlethelyiség stb. Az 
önkormányzati területfejlesztési célt a 68/100-ad tulajdoni hányad biztosítja: további kisebb 
üzlethelyiségek alakíthatók ki a lakosság és a terület érdekét szem előtt tartva. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot fogadja 
el. 
 
Úrkút, 2021. december 13. 
 

Fülöp Zoltánné 
polgármester 

 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. megvásárolja az Úrkút, Rákóczi u. 47. sz. alatti üzletsor 396/7/A/5 hrsz-ú albetét 68/100-ad 

tulajdoni hányadát, melyért készpénzben 22 500 000,- Ft összeget fizet Kardos Lajosné 
tulajdonosnak, 

2. egyetért azzal, hogy a 396/7/A/5 hrsz-ú albetét 32/100-ad tulajdoni hányadát 10 500 000,- Ft 
összegért megvásárló Pichler Balázs vételi jogot engedjen 2022. május 31-ig 10 500 000,- Ft 
összegben Úrkút Község Önkormányzatának, mely az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre 
kerül, 

3. megvásárolja az Úrkút, Rákóczi u. 47. sz. alatti üzletsor 396/7/A/6 hrsz-ú albetét 2/7-ed 
tulajdoni hányadát, melyért készpénzben 2 000 000,- Ft összeget fizet Kardos Lajosné 
tulajdonosnak, 

4. egyetért azzal, hogy a 396/7/A/6 hrsz-ú albetét 5/7-ad tulajdoni hányadát 5 000 000,- Ft 
összegért megvásárló Rostási Dorottya vételi jogot szerezzen 2 000 000,- Ft összegben Úrkút 
Község Önkormányzatának 396/7/A/6 hrsz-ú albetét 2/7-ed tulajdoni hányadán, legfeljebb az 
adásvételi szerződés aláírásától számított 5 év időtartamra, mely az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerül, 

5. egyetért a 396/7 hrsz-ú társasház közös tulajdonába tartozó padlásrész hasznosítási 
lehetőségének kihasználásával, ezért Pichler Balázzsal a 396/7/A/5 hrsz-ú albetét, Rostási 
Dorottyával a 396/7/A/6 hrsz-ú albetét megvásárlását követően határozatlan idejű használati 
szerződést kötnek a padláshelyiség használatára. 

6. felhatalmazza a polgármestert az 1. és 3. pontok szerinti adásvételi szerződés, valamint az 5. 
pont szerinti használati szerződés aláírására. 

7. utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 396/7 hrsz-ú társasház padláshelyiségének 
használati lehetőségét vizsgálják meg és tegyenek rá javaslatot, 

8. hatályon kívül helyezi a 62/2021. (X.28.) határozatot. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 1-6. pontok: 2021. december 31. 

7. pont 2022. február 15. 
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Szám: URK/57-19/2021       4. napirendi ponthoz 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 16-i ülésére 

 
 
Tárgy: „Faluházak felújítása- 2020” projekt építési műszaki ellenőri feladatainak ellátására 
érkezett árajánlatok elbírálása 
 
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében kiírt „Faluházak felújítása -
2020” című, MFP-FHF/2020. kódszámú felhívásra benyújtotta pályázatát a Polgármesteri 
Hivatal épületének felújítására.  

A Magyar Államkincstár 2020. november 6-án kelt támogatói okirata alapján Úrkút 
Önkormányzata 24.835.423.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A projekt megvalósításához a kivitelezés építési műszaki ellenőri feladatinak ellátására is 
beszerzési eljárást kell lefolytatni.  

Az önkormányzat beszerzési szabályzata 2021. december 6-án három ajánlattételi felhívás 
kiküldésére került sor. Az ajánlattételi határidő: 2021. december 11. 

Az ajánlattételi felhívásra az alábbi árajánlatok érkeztek: 

Árajánlatot adó vállalkozás Nettó összeg  ÁFA Bruttó összeg 

Ther Antal 8247 Hidegkút, Fő utca 68  
(TherRa Kft.) 

330.000.-Ft 89.100.-Ft 419.100.-Ft 

Kántor Miklós 8227 Felsőörs, Kertvég u. 
10. 

300.000.-Ft 81.000.-Ft 381.000.-Ft 

Freund Tamás 8445 Városlőd, Pápai u. 19. 550.000.-Ft 0 550.000.-Ft 

 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az elnyert vissza nem térítendő központi támogatás és 
a vállalt önerő terhére a legalacsonyabb ajánlatot tevő Kántor Miklóst bízza meg a kivitelezés 
építési műszaki ellenőri feladatainak ellátására.  

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 

 
Úrkút, 2021. december 13. 
        Fülöp Zoltánné  
        polgármester 
 

 
 
 
 



 
 

Határozati javaslat 
 
 
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Faluházak felújítása -2020” című 
projekt kivitelezésének építési műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkezett ajánlatokból 
Kántor Miklós bruttó 381.000,-Ft-os árajánlatát fogadja el. 
2.) Az 1. pontban foglalt feladatok költségeinek finanszírozását a költségvetés „Hivatal felújítás 
pályázati támogatásból” és „Hivatal felújítás önrészből” sorok terhére biztosítja. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban foglalt 
feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: szerződéskötésre azonnal 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/57-19/2021       5. napirendi ponthoz 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 16-i ülésére 
 
Tárgy: A Képviselő-testület 2022. 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 2022. 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, 2021. december 13. 
          Fülöp Zoltánné 
          polgármester 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervet a határozat melléklete 
szerint jóváhagyja.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2023. december 31.   



1. melléklet 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. 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. 
 
 
2022. február 10. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 

22/2017. (XII.28.) önkormányzati rendeletének …/2022. (…) önkormányzati rendelet 
tervezete 

 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló …/2022. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 

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

kötelezettségek megállapítására 
Előterjesztő: polgármester 

        
3) Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község Önkormányzat Polgármestere 

részére 
Előterjesztő: alpolgármester 

 
4) A polgármester 2022. szabadságolási terve 
 Előterjesztő: polgármester 
 
5) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: jegyző 
 

6) Beszámoló a Közösségi Ház és könyvtár 2021. évi tevékenységéről, 2022. évi terveiről 
Előterjesztő: könyvtáros 
 

7) Beszámoló az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2020-21. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: jegyző 

 
 
2022. március 29. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi intézményi térítési díjakról 
szóló …/2022. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 
 



3) Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata 

 Előterjesztő: polgármester 
 
4) Az Úrkúti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
 Előterjesztő: polgármester 
 
5) Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint a házi segítségnyújtás szakmai 

programjának felülvizsgálata 
 Előterjesztő: polgármester 

 
6) Az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: polgármester 
    
7) Beszámoló Úrkút község közbiztonsági helyzetéről 

Előterjesztő: Rendőrkapitányság – körzeti megbízott 
 
2022. május 26. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendelet tervezete  
 Előterjesztő: polgármester 
 
2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
 Előterjesztő: polgármester 
 
3) 2021. évi belső ellenőrzési jelentés 
 Előterjesztő: polgármester 

 
4) Tájékoztatás a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 
 

2022. június 23. 
 
1) Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

Előterjesztő: elnök 
 
2) Helyi kitüntetés, cím adományozása (amennyiben van) 

Előterjesztő: polgármester 
 
2022. augusztus 30. 
 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének módosításáról szóló …/2022. (…) 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 
 
 



2022. szeptember 29. 
 
1) A sportról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tüzelőanyag támogatás 
helyi szabályairól szóló …/2022. (...) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. 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 
 

2022. november 24. 
  
1) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022 – pályázatok 

elbírálása  
Előterjesztő: polgármester 

 
 
2022. december 15. – Közmeghallgatás 
 
2022. december 15. 
 
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 
…/2022. (…) önkormányzati rendelet tervezete 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) A képviselő-testület 2022. évi munkaterve 

Előterjesztő: polgármester 
 
3) 2022. évi belső ellenőrzési terv 

Előterjesztő: polgármester 
 


