
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

 
Szám: URK/39-7/2022 
 

MEGHÍVÓ 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 30-án (csütörtökön) 16 óra 10 

perckor kezdődő rendes ülésére. 

 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
                               Napirendi pontok: 

 
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) önkormányzati rendelet 

tervezete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2020 (VII.8.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) önkormányzati rendelet 

tervezete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2022. (V.31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) Úrkút, Sport utcai telkek közművesítésére érkezett árajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: polgármester 
 
4) Lakáscélú támogatás iránti kérelem elbírálása 

Előterjesztő: polgármester  
 
 

 
Napirendi pontok tárgyalása után: 

 
1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak). 
 
    
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2022. június 27.                                       
 

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

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról szóló 10/2020 (VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Úrkút Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési 
díjak megállapításáról szóló 10/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. 
melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. augusztus 15-én lép hatályba. 
 
 
 
 
Fülöp Zoltánné  dr. Puskády Norbert 
polgármester   jegyző 
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1. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 10/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelethez 

 
 
1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja ÁFA nélkül 

 
1.1. bölcsőde 

1.1.1. reggeli     79,- Ft/fő/nap 
1.1.2. tízórai     63,- Ft/fő/nap 
1.1.3. ebéd     220,- Ft/fő/nap 
1.1.4. uzsonna    79,- Ft/fő/nap 
1.1.5. összesen    441,- Ft/fő/nap 

 
2. Szociális alapszolgáltatások bruttó térítési díja 
 

2.1. szociális étkeztetés 
2.2.1. ebéd     725,- Ft/fő/nap 
2.2.2. kiszállítás díja    0,- Ft/háztartás/nap 

2.2. házi segítségnyújtás 
2.2.1. szociális segítés   900,- Ft/fő/óra 
2.2.2. személyi gondozás   600,- Ft/fő/óra 

 
3. Gyermekjóléti alapellátások térítési díja 

 
3.1. mini bölcsődei gondozás   0,- Ft/fő/nap 

 
4. Felnőtt étkezők bruttó térítési díja 

 
4.1. ebéd      1 085,- Ft/fő/nap”
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Végső előterjesztői indokolás 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a 
továbbiakban: Átmeneti törvény) 147. § (1) bekezdése alapján lehetővé válik, hogy 2022. július 
01-től az önkormányzatok képviselő-testületei több, az Átmeneti törvény hivatkozott 
rendelkezésében leírt szabályok szerinti díj megemeléséről döntsenek. 
 A hatályos díjak 2020. augusztusában lettek megállapítva, mely időpont óta jelentős mértékű 
infláció és drágulás következett be az élelmiszerárak tekintetében. A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (3) bekezdése alapján „A 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy 
ellátottra jutó napi összege.” Míg a bölcsődések, óvodások és tanulók a nyersanyag normát fizetik 
áfá-val növelten, addig a felnőtt étkezők a nyersanyagnorma mellett a rezsiköltséget és ezek áfáját 
is. A Csodafa Óvoda élelmezésvezetője által számított nyersanyagnorma alapján a bölcsődei 
étkeztetésben nettó 21 %-os emelésre teszünk javaslatot. 

A szociális étkeztetés nyersanyagnormája 510,- Ft, míg a rezsi és bérköltség 576,- Ft. Ez összesen 
1 086,- Ft összeget jelent, melyet csökkenteni szükséges az állami normatívával, mely 273,- 
Ft/fő/év. A különbözet 813,- Ft, mely a hatályos 580,- Ft-hoz képest jelentős, mintegy 40 %-os 
emelkedést jelente, ezért a tervezet az intézményi térítési díjat 725,- Ft/fő/nap összegben javasolja 
megállapítani, ami bruttó 25 %-os emelést jelent. A 725,-Ft és a 813,- Ft közötti különbözetet a 
szociális normatíva terhére javasoljuk viselni. 

A díjak az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól 
szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve lettek meghatározva (29/1993. 
Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés). A házi segítségnyújtás és a bölcsődei gondozás díjai nem 
változnak. 

A módosítás augusztus 15-én lép hatályba, mivel az óvodai konyha felújítás ideje alatti átmeneti 
időszakban külsős vállalkozó látja el a feladatot.  

 

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

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2022. (V.31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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

1. § 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2022. (V. 31.) önkormányzati 
rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Fülöp Zoltánné  dr. Puskády Norbert 
polgármester   jegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2022. (V.31.) 
önkormányzati 
 rendelet megszövegezésekor a tavalyi, veszélyhelyzeti felhatalmazó rendelkezés került be, mely 
 nem felel a jogalkotási eljárás szabályainak, azt módosítani kell. 

 

 

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/39-7/2022       3. napirendi ponthoz 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 30-i ülésére 
 
Tárgy: Úrkút, Sport utcai telkek közművesítésére érkezett árajánlatok elbírálása 
 
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester 

 
Tisztelt Képviselő - testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzata Úrkút, Sport utcában falunk népességmegtartó, 
népességnövelő képességének javítása érdekében új telkeket alakított ki. A telkek beépítési 
kötelezettségének kezdő időpontját a közművek kialakításához kapcsolódva állapította meg. 
 
A telkek víz-és csatornahálózatának kiépítéséhez a vízjogi létesítési engedélyeket 
elkészíttette. 
A közművesítésre pályázati forrás nem áll rendelkezésre. A kivitelezés a beépítések 
megkezdése és az anyagköltségek, üzemanyagárak jelentősen emelkedése miatt már nem 
halogatható. 
 
A kivitelezések nem érik el a közbeszerzési értékhatárt, ezért a beszerzési szabályzat szerinti 
tartalommal 2022. június 15-én három ajánlat került bekérésre. 
 
Az ajánlattételi felhívásra a következő árajánlatok érkeztek: 
 

Ajánlattevő nettó ár (Ft) ÁFA (Ft) bruttó ár (Ft) 

Color Bau Kft 
8183 Papkeszi, Colorchemia ltp. 108/b. 

42.103.133.-Ft 11.367.846.-
Ft 

53.470.979.-Ft

VIP-LER-BAU Kft 
8175 Balatonfűzfő, Fürj u. 6. 

44.490.577.-Ft 12.012.456.-
Ft 

56.503.033.-Ft

“BÉR-GÉP-SZER” Kft 
8228 Lovas, Eötvös Károly u. 033/6. hrsz. 

33.212.649.-Ft 8.967.415.-Ft 42.180.064.-Ft

 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében 
tartalékok – telkek közművesítése és tartalék - előirányzat terhére a legalacsonyabb ajánlatot 
tevő „BÉRGÉP- SZER” Kft-től rendelje meg a munkákat. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozati javaslatot 
elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2022. június 27. 
                                                                      Fülöp Zoltánné 
                                                                      polgármester 
 

 
 



Határozati javaslat 
 
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkút, Sport utcai telkek 
közművesítésére, víz-és csatornahálózat kiépítésére beérkezett ajánlatokból a „BÉR-GÉP-
SZER” Kft (8228 Lovas, Eötvös Károly u. 033/6. hrsz) bruttó 42.180.064.-Ft-os árajánlatát 
fogadja el. 
 
2.) Az 1. pontban foglalt kivitelezések költségeinek finanszírozását az önkormányzat 2022. 
évi költségvetési rendeletében tartalékok előirányzat terhére biztosítja.  
 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban foglalt 
feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: szerződéskötésre azonnal 


