
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/39-2/2022 

MEGHÍVÓ 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 27-én (csütörtökön) 

 16 óra 10 perckor  
kezdődő rendkívüli ülésére. 

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem 

  

Napirendi pontok: 
 

1)  Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
szóló 20/2019. (IX.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2022. (…) 
önkormányzati rendelet tervezete  
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Pályázat önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) Magyar Falu Program pályázatok benyújtása  
Előterjesztő: polgármester 

 
 

Napirendi pontok tárgyalása után: 

 

1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak). 
 
 
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
 
Úrkút, 2022. január 24.                              
 

Fülöp Zoltánné  
polgármester 
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
    …/2022. (...) önkormányzati rendelete  

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló  
20/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 20/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„3. § (1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat a saját fenntartású 
 

a) Közösségi ház és Könyvtár közösségi színtér (Úrkút, Rákóczi u. 43.) 
b) „Őrizzük Múltunkat Látogatóközpont” közösségi tér (Úrkút, Orgona u. 17.) 
keretében valósítja meg. A közösségi színterek nem jogi személyek, fenntartójuk az 
önkormányzat.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 Fülöp Zoltánné      dr. Puskády Norbert 
 polgármester        jegyző 
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Általános indokolás 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL.törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 78/H. § (1)-(2) bekezdései rögzítik:  
„(1) A közösségi színtér a települési, kerületi közösségi művelődés szervezése, a 
közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében fenntartott, működtetett vagy erre a 
célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő, jogi személyiséggel 
nem rendelkező intézmény vagy egyéb létesítmény, helyiségegyüttes, épület. 
(2) A közösségi színtér formái: 
a) a kizárólag közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínt biztosító 
közösségi színtér vagy 
b) a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások 
megszervezésének is helyszínt biztosító integrált közösségi és szolgáltató tér.” 
 
A megvásárolt 140 hrsz-ú, természetben az Úrkút, Orgona u. 17. sz. alatti ingatlan területén 
integrált közösségi és szolgáltató tér megvalósítását tervezzük (bemutatóterem, mosdó, 
parkoló). Az ingatlant ezért a helyi rendeletben, mint a közösségi színteret fel kell tüntetni. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
A rendelet-tervezet a 3. § (1) bekezdés újraszabályozására tesz javaslatot, kiegészítve a 
bekezdést az új közösségi színtérrel. 
 
 
2. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

 
1.Társadalmi hatások 
A rendelet-tervezet célja a közösségi színtér létrehozásával, hogy az Őskarszt melletti területen 
kulturált keretek között kerüljön bemutatásra a mangánbányászat, illetve a turisták számára 
megfelelő szolgáltatói tér jöhessen létre.  
 
2 Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet-tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs. 
 
3. Környezeti következmények, hatások 
A rendelet-tervezetnek környezeti következménye, hatása nincs. 
 
4. Egészségügyi következmények, hatások 
A rendelet-tervezetnek egészségügyi következménye, hatása nincs. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet végrehajtása az adminisztratív terheket nem növeli. 
 
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
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A rendelet-tervezet új közösségi színtérként nevesíti az Úrkút, Orgona u. 17. sz. alatti ingatlant, 
annak érdekében, hogy ott integrált közösségi és szolgáltató tér jöhessen létre a közeljövőben. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
Úrkút, 2022. január 24. 
 
 
                                                                                     Fülöp Zoltánné 

                                                       polgármester 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 27-i ülésére 
 
Tárgy: Pályázat önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásra 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.  
 
A támogatásra az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak, a 
pályázat beadási határideje legkésőbb 2022. szeptember 15-e. 
 
Úrkút Község Önkormányzatának kemény,- vagy lágylombos tűzifa, illetve barnakőszén igénylésére 
van lehetősége. A pályázati kiírás szerint keménylombos tűzifára maximum 110 m3, lágylombos 
tűzifára 165 m3, barnakőszénre 330 q mértékben. Javaslom, hogy az előző évekhez hasonlóan 
keménylombos tűzifára adjon be pályázatot az önkormányzat. 
 
A támogatás mértéke 16 500 Ft/erdei m3 + áfa, mely mellé vállalni szükséges 1000,- Ft/erdei m3 + áfa 
önerőt, illetve, hogy a tűzifa szállításából származó költségeket is az Önkormányzat viseli. Az 
Önkormányzatnak – az előző szociális tűzifa támogatáshoz hasonlóan - legkésőbb a tüzelőanyag 
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő rendeletben szükséges szabályozni a szociális 
rászorultság és a tűzifa igénylés részletes feltételeit – így többek közt azt, hogy a szociális tűzifában 
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér az önkormányzat. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a települési segély előirányzat terhére vállaljon 
kötelezettséget bruttó 139 700,- Ft erejéig, azzal, hogy a rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, valamint az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2022. január 24. 
                                                                                    Fülöp Zoltánné 
                                                                                    polgármester 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok 
szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására 110 m3 mértékben és 
 

a)  a pályázati kiírás alapján - 110 m3 kemény lombos fa fajtához - bruttó 139 700,- Ft önrészt 
biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett települési segély terhére, 

 
b) vállalja, hogy a rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kér. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2022. szeptember 15. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 27-i ülésére 
 
Tárgy: Magyar Falu Program pályázatok benyújtása 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Falu Program keretében belül több pályázati lehetőség is kiírásra került. A megvalósult 
fejlesztési célok és a még megvalósítani kívánt célok mentén az alábbi pályázatok előkészítése 
kezdődött meg. 
 
a) Az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” programban 

mind belterületi, mind külterületi utak felújítása is szerepeltethető. Az elnyerhető forrás 45 millió 
forint és három út felújításának előkészítése kezdődött meg: Az iskola melletti 0102 hrsz-ú út 
felújítása a mezőgazdasági munkagépek közlekedése és a csapadékvíz elvezetés fejlesztése miatt 
indokolt. A 0136 és 0141/2 külterületi utak megerősítése a faszállítás miatt indokoltak: a kislődi 
erdőből kitermelt fát ezen az úton viszik ki a faluból. Az 516/1 hrsz-ú belterületi útnak a Rieger 
Tibor/Rieger Balázsék alatti részét a beépített Temető utca és Hősök utca miatt egyre többen 
használják. Jelenleg murvás, saras, ezért aszfaltozásra kerülne. Az útfelújításokhoz úttervekre és 
geodéziai bemérésre van szükség. 

 
b) Az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” programban a „Közösségi terek 

fejlesztése” alprogram lehetőséget biztosít a megvásárolt Budaházy ingatlan fejlesztésére: a ház 
lebontására, mobilingatlanok (szaniter helyiség és bemutatóterem) telepítésére, 
környezetrendezésre. A megpályázható forrás 35 000 000,- Ft. A pályázat előkészítéséhez tervezői 
helyszínrajz és nyilatkozatok szükségesek. 
A „Kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas létesítmény 
építése, felújítása, átalakítása, beszerzése” alprogram keretében a Polgármesteri Hivatal hátsó 
udvarában az új traktornak egy szerelőgarázst kívánunk létesíteni. A garázs a légköbméter alapján 
engedélyköteles lesz, így építési hatósági engedély megkéréséhez szükséges terveket kell a pályázat 
előkészítése során készíteni. A megpályázható összeg maximum 20 000 000,- Ft. 

 
c) Az „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” programban részben a decemberi testületi 

ülésen elhangzottak alapján a Sportcsarnok mentén építenénk járdaszakaszt, mely a buszmegállóra, 
onnan tovább a Polgármesteri Hivatal előtti járdaszakaszra csatlakozna a térköves burkolat. A 
pályázat előkészítéséhez geodéziai bemérés és helyszínrajz szükséges. A pályázati támogatás 
maximum 10 000 000,- Ft. 

 
A pályázatokhoz önerő nem szükséges, ugyanakkor indikatív árajánlat egyelőre nem áll rendelkezésre, 
ezért lehetséges, hogy a műszaki tartalom szerinti árajánlat meghaladja a pályázati forrást. Ebben az 
esetben – nyertes pályázat esetén - mérlegelni kell, hogy a megvalósítás önerő vállalásával vagy 
csökkentett műszaki tartalommal valósuljon meg, esetleg vissza kell lépni a pályázattól. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a pályázatok előkészítéséhez szükséges tervezői/geodéziai 
munkák megrendelésére, valamint a pályázatok benyújtására a fenti műszaki tartalom alapján adjon 
felhatalmazást. 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, valamint az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2022. január 24. 
                                                                                    Fülöp Zoltánné 
                                                                                    polgármester 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

a) egyetért az  
1. „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” 
2. „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése”, 
3. „Kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas 

létesítmény építése, felújítása, átalakítása, beszerzése”, 
4. „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” 

pályázatok benyújtásával, 
 

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok előkészítéséhez kötelezettséget vállaljon, 
azzal, hogy arról a Képviselő-testületet legkésőbb 2022. március 31-ig tájékoztatja. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2022. március 31. 


