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Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról, és a 2023. évi 
terveiről 
  
Tisztelt Falutévé nézők, kedves vendégeink! 
 
Az önkormányzat képviselő-testületének az Önkormányzati törvényben és az 

SZMSZ-ben meghatározottak alapján évente egyszer, előre meghirdetett 

közmeghallgatást kell tartania. 

 

Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról a 11 havi teljesítési adatok 

alapján szeretném tájékoztatni Önöket.  

 

Az önkormányzat költségvetésének 2022. évi módosított bevételi és kiadási 

előirányzata 556.896 e Ft. 

 

A teljesített pénzforgalmi bevétel 331.296 e Ft, amely a módosított 

pénzforgalmi előirányzat 89 %-a. 

 

Az összbevételek  

  29 %-a működési célú támogatás államháztartáson belülről, összege 

152.428 e Ft, 

  11 %-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, 

nagysága 57.184 e Ft, 

  a közhatalmi bevétel, illetve működési bevétel az összbevétel 8 %-a, 

összegük 38.839 e Ft 

 felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 2.845 e Ft, aránya 1 %, 

  az összbevétel 51 %-a finanszírozási bevétel, azaz támogatás, összege 

268.539 e Ft. 

 

Az önkormányzatunk bevételeinek összetételéből látható, hogy a működést 

idén is a központi költségvetésből származó bevételek határozzák meg, mind 

nagyságrendileg, mind összegszerűségében. 



Az önkormányzat működésének működési célú támogatása 151.416 e Ft volt, 

teljesítése pedig időarányos.  

 

Ezen bevételekből tudjuk finanszírozni az önkormányzat általános működését, 

a településüzemeltetés feladatait, a közvilágítást, a köznevelési feladatok, a 

szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint közművelődési feladatok 

ellátását. 

 

A különböző jogcímeken kapott állami hozzájárulások, támogatások azonban 

az ellátandó önkormányzati feladatok kiadásainak csak egy részét finanszí-

rozzák, a hiányzó összegeket a feladatok ellátásához, az ellátások folyó-

sításához az önkormányzatnak kell előteremtenie. 

 

A többi önkormányzathoz hasonlóan Úrkút esetében is az egyik legjelentősebb 

saját forrást a helyi adók jelentik.  

 

Községünkben a kommunális adó mértéke évek óta 6.000.- Ft/ingatlan.  

 

A helyi adókból származó bevétel eddigi összege 17.960 e Ft. 

 

A másik helyi bevételi kört a működési bevételek jelentik, melyeknek összege 

28.880 e Ft. Ide tartoznak a térítési díjak, ellátási díjak, bérleti díjak, valamint 

az ÁFA bevételek, kamatbevételek, teljesülési arányuk 69% volt. 

 

Az önkormányzat minden évben, így idén is körültekintő gazdálkodással 

teremtette meg az összhangot a bevételek realizálható nagyságrendje, és a 

feladatellátás kiadási kötelezettsége között.  

 

A rendelkezésre álló szabad forrásokból áll módunkban önként vállalt felada-

tokat teljesíteni, vállalni. 

 

Az önkormányzat összkiadása november 30-áig 367.448 e Ft.  



A felhasználás 66 %, amely részben a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, 

részben pedig egyes felhalmozási feladatok elmaradásával magyarázható. 

 

Összességében november 30-áig 

 

- a polgármesteri hivatal működtetésére 38.366 e Ft-ot fordítottunk,  

- a bölcsőde fenntartását 14.889 e Ft-ból biztosítottuk, 

- Város és községgazdálkodásra, zöldterület kezelésére, közvilágításra 

18.628 e Ft-ot fordítottunk, 

- A könyvtári és közművelődési feladatok ellátása közel 4.622 e Ft 

költséget jelentett, 

- A csarnok eddigi üzemeltetése pedig 2.332 e Ft-ba került. 

 

Az összes kiadás 25 %-át a személyi juttatások és a munkaadót terhelő 

járulékok jelentik, amelyek törvényi előírásokon alapulnak, együttes összegük 

90.977 e Ft. 

 

A dologi kiadások teljesítési aránya a módosított előirányzathoz képest 75 %-

os teljesülést mutat, összege 50.403 e Ft.  

 

Közfoglalkoztatott munkavállalóval történő feladatellátás lehetőségével 2022-

ben jelentkező hiány miatt csak időszakosan éltünk, finanszírozása nagy 

részben támogatásból történt, az önkormányzat erre a célra 2.097 e Ft 

támogatásban részesült. 

 

Az önkormányzat a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése alapján idén 

is különböző formájú támogatásokban részesítette a szociálisan rászoruló 

állampolgárokat. 

 

A támogatások nagy részéhez az állami költségvetés is hozzájárul, más részük 

folyósítása csak helyi forrásból történik a jogszabályi előírások, helyi 

rendeletek alapján. 



2022. évben ezideig a következő ellátások folyósítására került sor: 

 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 10 fő részére biztosítottunk, 

- rendkívüli települési támogatásban 9 kérelmező részesült, 

- rendszeres települési gyógyszertámogatást 3 fő kapott, 

- rendszeres települési lakhatási támogatás 21 család részére került 

folyósításra, 

- tanszervásárlási támogatást 7 fő részére nyújtottunk, 

- temetési támogatást 5 fő részére folyósítottunk. 

 

Az ellátottak pénzbeli juttatására fordított összeg november 30-áig 1320 e Ft 

volt. 

 

Szociális tűzifa pályázaton nyert 78 m3 tűzifát összesen 25 kérelmező részére 

szállíttattunk ki. 

 

A szociális étkezők száma 42 fő, házi segítségnyújtásban pedig nem részesült 

senki. 

 

Az önkormányzat kiadásai között szerepelt a Bursa Hungarica felsőoktatási 

pályázat keretében folyósított támogatás, melynek összege 100 ezer Ft volt. 

 

A háziorvosi szolgálat működésére 835 e Ft-ot fordítottunk.  

 

A védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi ellátás működését 7.080 e Ft-

tal biztosítottuk, valamint hozzájárultunk az ügyeleti rendszer működtetéséhez 

1.210 e Ft-tal. 

 

Saját pénzeszközből, illetve csarnok és sportpálya használatára befizetett 

bérleti díjból a helyi Sportkör részére 7.540.e Ft működési támogatást 

biztosítottunk, illetve 4.520 e Ft felhalmozási célú kölcsönt folyósítottunk 

pályakarbantartási eszközök vételi költségének megelőzésére. 



Civil szervezetek támogatása címén 1.659 e Ft került kifizetésre, melyből egyik 

legnagyobb összeg 750 e Ft a Veszprém-Balaton Régió Kulturális Alapítvány 

támogatása, melynek településünk is már két éve tagja.  

 

A másik jelentősebb támogatást pedig a Faluvédő és Kulturális Egyesület 

részére biztosítottuk az Úrkút története könyv II. kötetének eladásából 

származó bevételből. 

 

A tavalyi adventi vásár bevételéből pedig összesen 359 e Ft-tal támogattuk az 

iskola és az óvoda alapítványát. 

 

A Német Nemzeti Önkormányzat részére 400 e Ft támogatást nyújtottunk a 

falu két végén felépített üdvözlőtáblák elkészítéséhez. 

 

2022-ben sem álltunk le az infrastruktúra és intézményfejlesztéssel, a 

beruházási és felújítási kiadások tervezett összege 174.983 e Ft volt. 

 

Az idén megvalósított nagyobb volumenű fejlesztések a következők voltak. 

 

Befejeződött a Polgármesteri Hivatal felújítása közel 30 millió Ft értékben, 

melyből 24.835 e Ft vissza nem térítendő támogatás.  

 

A projekt keretében sor került az épület teljes szigetelésére, mozgáskorlátozott 

mosdó kialakítására, napelemes rendszer kiépítésére, illetve az épület 

süllyedésének megállítását szolgáló átépítésre. 

 

Ezen kívül saját forrásból elkészült a tanácsterem burkolatának cseréje, 

valamint a hivatal villámvédelmi rendszere is, így az összes intézményünk e 

téren is biztosított lesz. 

Elkészült az Orgona utca aszfaltozása, illetve a Rózsa utcai 3 járdaszakasz 

felújítása, a 23,5 millió Ft összköltségű kivitelezéshez 20 millió Ft vissza nem 

térítendő támogatásban részesültünk. 



A Sport utca folytatásában kialakított telkek vízi közművekkel történő ellátására 

a legkedvezőbb 42.180 e Ft-os árajánlat alapján saját forrásból megtörtént a 

víz- és csatornahálózat kialakítása, végleges átadása folyamatban van. 

 

Magyar Falu Program pályázat keretében elnyert 12.188 e Ft támogatásból és 

az áremelkedések miatt szükségessé vált önkormányzati önerőből garázs 

építési munkálatok zajlanak a hivatal udvarán, ahol a traktorok és kommunális 

eszközök fedett helyen történő tárolása is biztosított lesz. 

 

A bölcsőde udvarára saját forrásból elhelyeztünk egy játéktárolót, valamint 

elkészült a kisóvoda és a bölcsőde udvarának elválasztását biztosító kerítés. 

 

A játszótéri eszközök kötelező időszakos minőségi felülvizsgálata során előírt 

javítások, elemcserék megtörténtek. 

 

 A védőnői váróba új pelenkázó asztalokat vásároltunk, hogy a mai kor 

követelményeinek megfelelő bútorzat legyen falunk apróságainak. 

 

Megtörtént a településrendezési terv módosítása, így a Hivatallal szembeni 

erdős területen egy magánvállalkozó hutákat tud kialakítani, ezzel is növelve 

településünk turisztikai szolgáltatásainak körét. 

 

Falunk népességnövelő képességének érdekében lezajlott a telekalakítási 

eljárás, amellyel 23 újabb telek kialakítása fejeződött be a Sportpálya alatti 

nagy részben magánterületen. 

 

Az önkormányzat már év elején képzett tartalékot az előre nem látható, de 

megvalósítandó feladataira, melynek összege 2022. november 30-áig 94.435 

e Ft, melyből szabadon felhasználható 71 e Ft.  

 

 

 



Azonban a lakosság tapasztalhatta, hogy a rendezvények sem maradtak ki 

településünk életéből. 

 

Az önkormányzat idén is minden rendezvényhez biztosította a technikai 

feltételeket, illetve az önkormányzati rendezvények finanszírozásán kívül az 

egyesületek által szervezett programokhoz anyagilag is hozzájárult.  

Több színvonalas rendezvényre került már sor ebben az évben, melyeken 

szép számmal részt is vettek lakosaink.  

 

Így gyermeknap, falu születésnapja, nemzetiségi nap, Úrkút Fesztivál, 

gasztrotura, őskarszti zenés délután.  

 

Október 15-én idősek napja rendezvényen láttuk vendégül falunk 

rendezvényre jelentkező szépkorú lakosait. 

 

December 3-án megrendezésre került a Falu Karácsonya, december 10-én 

pedig mikulásvonat járta a falut a gyermekek, szülők és nagyszülők örömére. 

 

December 17-én a tavalyi évhez hasonlóan az adventi rendezvényt is 

megszerveztük a karácsonyi készülődés jegyében, valamint 4 vasárnapon 

ünnepélyes keretek között sor került az adventi gyertyák meggyújtására. 

 

 

Összességében úgy gondolom, hogy falunk életében az idei év is hatékonyan 

telt. 

 

 

 

 

 

 

 



2.) És most pár gondolat az önkormányzat 2023. évi terveiről 

 

A jövő év háborús helyzet és az önkormányzatokat is érintő gazdasági válság, 

az intézmény fenntartási és településüzemeltetési költségek drasztikus 

emelkedése miatt egy kicsit más lesz, azonban ennek ellenére fontos már 

ilyenkor meghatározni a következő évben ellátandó célokat.  

 

A kiadások tervezésénél most még inkább a legfontosabb feladatnak az 

önkormányzati intézményrendszer működőképességének fenntartását és az 

önkormányzat kötelező feladatainak ellátását tekintjük. 

 

Sajnos a szomszédunkban zajló háborús események negatív gazdasági 

hatása a háztartásokhoz hasonlóan falunk üzemeltetésébe is begyűrűzött. 

 

A képviselő-testülettel, az iskolát és óvodát fenntartó német nemzetiségi 

önkormányzattal azon dolgozunk, hogy ezt a lakosság lehetőség szerint minél 

kisebb mértékben vegye észre. 

 

A médiákban is megjelent több település által hozott korlátozásokkal 

ellentétben szeretnénk, ha nem kellene intézménybezárásokat, közvilágítás 

korlátozásokat végrehajtani. 

 

Lépéseket kezdeményeztünk az intézmények további energetikai fejlesztése, 

alternatív fűtési technológiák megvalósítása érdekében.  

A csarnok öltözőibe, a közösségi házba, a bölcsődébe és az óvodákba 

klímaberendezéseket szereltetünk fel a gázfűtés kiegészítése érdekében. 

 

A válság ellenére hosszú távon kell biztosítani intézményeink működését, az 

infrastruktúra üzemeltetését, ezért a csarnok használatát az energiaköltségek 

csökkentése érdekében a téli szünetet követően január 20-ig szüneteltetjük.  

 



Előre láthatólag a Polgármesteri Hivatal dolgozói időszakosan távmunkában 

fognak dolgozni, az ügyfélfogadás a közösségi házban lesz. 

 

Ígérem, hogy minden lehetséges lépést megteszünk falunk megfelelő 

színvonalú élhetőségéért, és amennyiben mégis további korlátozásokat kell 

bevezetnünk, azt minden esetben nagyon körültekintően tesszük meg és a 

lakosságot időben és minden lehetséges formában tájékoztatni fogjuk. 

 

Bízom, bízunk benne, hogy megértéssel és lakossági támogatással falunk a 

válság időszakát biztonsággal éli meg. 

 

Természetesen jövőre is ha lesz pályázat, akkor minden falunkra 

aktualizálható pályázatot be fogunk nyújtani, ezzel is segítve településünk 

infrastruktúrájának további fejlesztését. 

 

Természetesen az önkormányzat jövő évi feladatellátási és fejlesztési 

lehetőségei elsősorban a költségvetési törvény paraméterei szerinti 

összeállítást követően válnak véglegessé.  

 

Ezt a költségvetési rendeletben kell majd a képviselő-testületnek elfogadnia és 

amelyekről természetesen tájékoztatni fogjuk Önöket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Úrkúti Lakosok! 

 

Az önkormányzat a lehetőségei szerint ezen a télen is mindent megtesz a hó-

és síkosság-mentesítés érdekében, a technikai feltételek rendelkezésre állnak, 

viszont a személyi feltételek szűkösek. 

 

Nem tudunk minden utcát egyszerre letakarítani, ezért falunk közösségének 

közlekedési biztonsága a téli időszakban mindenki részéről együttműködést és 

megértést igényel, melyben eddig is kértem és a jövőben is kérném 

közreműködésüket és megértésüket. 

 

Külön kérném, hogy problémáikat, észrevételeiket ne az internetes portálokon 

szíveskedjenek megosztani, hanem telefonon vagy e-mailban szíveskedjenek 

jelezni a hatékonyabb és gyorsabb megoldás érdekében. 

 

Kérek minden lakost, ingatlantulajdonost, hogy a saját ingatlana előtti területek 

hó-és síkosság- mentesítésével – amely egyébként minden ingatlantulajdonos 

kötelessége - járuljon hozzá falunk közlekedési helyzetének javításához. 

 

Külön felhívom a figyelmet, hogy gépjárműveikkel úgy parkoljanak, főleg a 

szűkebb utcákban ne akadályozzák a hóeltakarítást.  

 

Már csak pár nap választ el bennünket a karácsonytól, ezért a tévén keresztül 

is az Önkormányzat és magam nevében Áldott békés karácsonyi ünnepeket 

és Boldog Új évet kívánok falunk minden lakosának. 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

 

       Fülöp Zoltánné 

       polgármester 


