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MEGHÍVÓ 
Úrkút Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 2014. augusztus 4.-én (hétf őn) 17.00 

órai kezdettel  rendkívüli ülést tart, melyre meghí vom. 

 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal  – tanácskozó terem 

 

 Napirendi pontok  : 

1) Közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet. 

Előterjesztő: polgármester 

2) Hősök és Rózsa utca felújítására árajánlatok. 
 

Előterjesztő: polgármester 

3) Úrkúti Teke Klub támogatás iránti kérelme. 

Előterjesztő: polgármester 

4) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 

Előterjesztő: jegyző 

                        
 Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
 
Úrkút, 2014. július 31.                                       

                                                              Fülöp Zoltánné  

                                                                polgármester 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.

tel: 88/230-003, 507-031.

                  e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu

Szám:81-8/2014.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő- testület 2014. augusztus 4-ei ülésére

Tárgy: közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. január 1-jétől hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.). A Mötv. 13.§ (1) bekezdés 3. 
pontja előírja:

„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 
elnevezése;

A Mötv. 51. § (5) bekezdése szerint a közterület elnevezésének rendjét a települési, 
a fővárosban a fővárosi önkormányzat rendeletben állapítja meg, a 143. § (3) 
bekezdése pedig felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak, hogy rendeletben 
állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.

51.§ (5) Közterület elnevezésének rendjét a települési, a fővárosban a fővárosi 
önkormányzat rendeletben állapítja meg.
143.§ (3) Felhatalmazást kap a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat, 
hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az 
elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás
szabályait.

A hivatkozott rendelkezések alapján megállapítható, hogy az önkormányzat kötelező 
rendeletalkotási körébe tartozik a települési közterületek elnevezésére, valamint a 



házszámozás rendjére vonatkozó szabályok önkormányzati rendeletben történő 
megállapítása.
A Mötv. 42.§ 1. és 8. pontja pedig kimondja, hogy a képviselő-testület hatásköréből 
nem ruházható át:

- a rendeletalkotás
- közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása.

A jogszabály szerint a közterültek elnevezése a képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik, de a megállapítás mikéntjére nincs iránymutatás, a házszámok 
megállapításának rendjére pedig egyáltalán nincs központi rendelkezés.
A közterület elnevezésének és megváltoztatásának eljárási folyamata, illetve rendje, 
valamint a házszámok megállapításának rendje jelenleg nincs szabályozva a 
településen, a közterületek elnevezése eddig eseti döntésekkel történt.
Tekintettel arra, hogy Úrkút településen a belterületi közterületek elnevezésének 
eljárási folyamata, illetve rendje jelenleg nincs szabályozva, új önkormányzati 
rendelet megalkotására van szükség.

A 2013. január 1-jén hatályba lépett Mötv. rendelkezés értelmében felhatalmazást 
kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek 
elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.

A tervezett jogszabály várható következményei, hatásai:
- a rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs
- a rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs
- a rendeletnek költségvetési hatása nincs
- a rendeletnek környezeti hatása nincs
- a tervezetnek egészségi hatása nincs
- a tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs; az eljárási 
szabályok rögzítése egyértelműsíti az eljárás menetét, a döntések meghozatalának 
rendjét
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
felhatalmazása alapján az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező
- a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a Möt. előírásainak az 
önkormányzat nem tenne eleget, az önkormányzat nem rendelkezne a közterületek 
elnevezéséről és a házszámozás rendjére vonatkozó, rendeleti szintű 
szabályozással, így a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása lenne 
várható
- a rendelet alkalmazása, módosítása személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket nem igényel,többletköltség várhatóan nem merül fel.
- A rendelet a már meglévő állapotokat nem érinti.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, valamint a mellékelt rendelet-tervezet 
elfogadását.

Úrkút, 2014. július 30.

                                                      Fülöp Zoltánné
                                                      polgármester



Általános indokolás

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy a helyi önkormányzat feladatkörében 
eljárva, törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, 
illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
2013. január 1-jétől hatályos a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), melynek 13.§ (1) bekezdés 3. pontja 
kimondja, hogy a helyi önkormányzat feladata a közterületek elnevezése, az 51.§ (5) 
bekezdés pedig rögzíti, hogy a közterület elnevezésének rendjét a települési 
önkormányzat rendeletben állapítja meg, majd a 143.§ (3) bekezdés felhatalmazást 
ad a települési önkormányzat részére, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek
elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.
E törvényi rendelkezések alapján a képviselő-testület rendeletben határozza meg a 
közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám megállapítás részletes szabályait.

Részletes indokolás

1-2.§ -hoz
A rendelet rögzíti a rendelet hatályát, valamint a rendelet során alkalmazott 
kifejezések értelmezését.

3-6.§ -hoz
A rendelet a közterületek elnevezésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.
A rendelet rögzíti, hogy minden közterületet – a szervízutak, gyalogutak, a 
mezőgazdaságok vagy a lakókat nem érintő dűlőutak kivételével - el kell nevezni, és 
több azonos nevű közterület nem lehet. A közterületek elnevezése a képviselő-
testület hatáskörébe tartozik. A közterületek elnevezése során törekedni kell arra,
hogy az elnevezés lehetőleg kötődjön Úrkút község jellegére, történelmére, 
hagyományaira, kulturális, természeti értékeire, valamint arra, hogy az elnevezés 
rövid és közérthető legyen, és a magyar helyesírás szabályainak megfeleljen.
A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását a rendeletben felsoroltak
kezdeményezhetik a képviselő-testületnél, és mielőtt a közterület elnevezését a 
képviselő-testület tárgyalná, az előterjesztést és javaslatot társadalmi egyeztetésre 
kell bocsátani és közzé kell tenni, és a beérkező véleményeket a napirend
tárgyalásakor a képviselő-testülettel ismertetni kell.
A közterület elnevezésére vonatkozó döntésről a közérdekű ellátások zavartalan 
biztosítása érdekében a szolgáltatókat értesíteni kell.

7-11.§ -hoz
A rendelet rögzíti a házszám megállapításra vonatkozó alapvető szabályokat, szem 
előtt tartva az eddig alkalmazott gyakorlat fenntartását. Ennek megfelelően a 
rendelet előírja, hogy az utcák – a számozás növekedésének irányát tekintve – jobb 
oldala páratlan házszámozású, bal oldala páros házszámozású, az egy oldalon 
beépíthető utcák esetében pedig folyamatos az arab számmal történő házszámozás.
Amennyiben a folyamatos számozás akadályba ütközik, a házszámoknak az abc 
nagytűivel történő alátörése lehetséges.
A házszámozásról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosult 
személyekkel, valamint a közszolgáltatásokat nyújtó szervekkel közölni kell.



12-14.§ -hoz
A rendelet rögzíti, hogy az utcanév táblák jól láthatóan történő kihelyezése, 
karbantartása, szükség esetén cseréje, pótlása az önkormányzat feladata, a 
házszámok jól látható módon történő feltüntetése pedig az ingatlan használójának, 
kezelőjének, vagy tulajdonosának kötelessége.

 15.§-hoz
A rendelet – figyelembe véve, hogy a Mötv. hivatkozott rendelkezései 2013. január 1-
jétől hatályosak – a lehető leghamarabb, a kihirdetést követő napon azonnal hatályba
lép.



Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (VIII. ...)
önkormányzati rendelete-tervezet

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Úrkúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában, valamint az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

 
1. Általános rendelkezések

1. § Úrkút község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot 
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni
e rendelet szabályai szerint lehet. 

2. § E rendelet alkalmazásában: 
1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület. 
2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 
nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontja 
szerinti közterületnév. 
3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely
az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely 
az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja. 

2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

3. § (1) Úrkút község közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni a (2)
bekezdésben foglalt kivételekkel. 
(2) Nem kell elnevezni 
a) az utcák, épületek közötti szerviz utakat, 
b) a mezőgazdasági célú utakat, 
c) a lakónépességet nem érintő dűlőutakat. 
(3) Az újonnan létesített közterület nevét a közterület létrejöttét követő egy éven belül
kell megállapítani. 
(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön 
elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel 
(meghosszabbítás). 

4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Úrkút község 
hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, a 



közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, a magyar nyelv 
követelményeire, az egyszerűségre és a közérthetőségre. 
(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, 
földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni. 
(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá alkalmazni kell a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § 

(2) – (3) bekezdését. 
(4) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület - ide nem 
értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő 
közterületeket - nem lehet. 

5. § (1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását 
kezdeményezheti: 
a) a polgármester, 
b) a települési önkormányzati képviselő, 
c) a képviselő-testület bizottsága, 
d) Úrkút községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár, 
e) Úrkút községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy. 
(2) Közterület elnevezésére, vagy az elnevezés megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés esetén a képviselő-testület kikéri a közterület elnevezéssel, 
megváltoztatásával érintett állampolgárok véleményét. A beérkezett véleményeket a 
képviselő-testülettel ismertetni kell, azonban az állampolgárok véleményének a 
képviselő-testület döntésére kötelező ereje nincs. 

6. § (1) A közterület elnevezése és a közterület elnevezés megváltoztatása a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a képviselő-testület 
határozattal dönt. 
(2) A közterület elnevezéssel kapcsolatos képviselő-testületi döntést az 
önkormányzat honlapján, a falutévében és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé 
kell tenni. 
(3) A képviselő-testület közterület elnevezéséről, elnevezés megváltoztatásáról 
hozott döntése alapján a jegyző a közterületnevet az általa vezetett 
címnyilvántartásban átvezeti, egyben értesíti a lakcímnyilvántartás és az ingatlan-
nyilvántartás szerveit, valamint a településen közszolgáltatást végzőket az új 
közterület elnevezésről. 

3. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

7. § (1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az 
építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni. 
(2) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a 
közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.
(3) Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is 
megállapítható, akkor azt a közterületnevet és  hozzá tartozó házszámot kell 
használni, ahol a főbejárat található. 

8. § (1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) mentén lévő 
ingatlanok házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a



házszám növekedésének irányát tekintve az utca jobb oldalán lévő ingatlanok 
páratlan, a bal oldalon lévő ingatlanok páros számozást kapnak. 
(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával
megegyező irányú. 
(3) A házszámozás a közterületnek a magasabb rendű, főbb közlekedési úthoz 
csatlakozó végétől kezdődik. Abban az esetben ha az utak azonos rendűek, a 
számozást a meglévő, nagyobb telekszámmal rendelkező utcától kell kezdeni. 

9. § (1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá 
telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC 
sorrend szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható szám/betűjel 
formátumban, a kettős, hármas és ékezetes betűk alkalmazása nélkül a számozás 
szerint növekvő irányban. 
(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti 
házszámukat. 
(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők. 

10. § (1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. 
Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke 
fűződik. 
(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha 
a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, vagy a 
közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-
nyilvántartásban, 
b) az ingatlan házszáma téves, 
c) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor. 

11. § A házszámokat az önkormányzat jegyzője állapítja meg. A házszám 
megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl 
közölni kell a 6. § (3) bekezdésében meghatározott szervekkel is. 

4. Névtáblák és a házszámot jelző táblák elhelyezése

12. §  (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.
(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a 
saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.
(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a 
névtábla kihelyezését tűrni köteles.
(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, 
pótlásáról az önkormányzat gondoskodik.

 13. § A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető 
névtáblákat a változásról szóló döntéstől számított egy évig piros átlós vonallal 
áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat 
közvetlenül a régi névtábla fölött vagy alatt kell elhelyezni. 

14. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan 
utcafronti kerítésére vagy utcafronti házfalára, a közterületről jól látható módon kell 
az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, vagy használójának elhelyezni. 



(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, 
szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell 
gondoskodnia. 

5. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított közterület elnevezések és 
házszámok továbbra is érvényben maradnak. 

     Fülöp Zoltánné                                                            Rostási Mária
      polgármester                                                                  jegyző

Kihirdetés napja: 2014. …………….hó……nap

                                                                          Rostási Mária
                                                                        



 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.

tel: 88/230-003, 507-031.
    e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu

Szám:81-8/2014.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő- testület 2014. augusztus 4.-ei ülésére

Tárgy: Hősök és Rózsa utca felújítására árajánlatok.

Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  Önkormányzat  az  adósságkonszolidációban  részt  nem  vett  települési
önkormányzatok  fejlesztési  támogatására,  a  Hősök  utca  és  a  Rózsa  utca
felújítására pályázatot nyújtott be,mely sikeres volt,  így az Önkormányzat a Hősök
utca és a Rózsa utca felújítására 44 millió Ft-ot nyert. 

Mindenki előtt ismert, hogy a falu útjainak 90 %-a nagyon rossz állapotban van, és
ez nemcsak a szennyvízcsatornázás utáni állapot miatt, hanem azért is, mert  az
utolsó útfelújításokra a 90-es évek elején került sor, és az azóta eltelt idő alatt, az
időjárás  viszontagságai  és  a  megnövekedett  gépkocsi  forgalom  miatt  is  tönkre
mentek az utak, tele vannak kátyúkkal, a közlekedés balesetveszélyes lett.

Az Önkormányzat beruházásában első lépésként  a falu közlekedésében betöltött
nagyobb szerepe miatt, és  balesetveszélyes állapota miatt, a Rózsa és a Hősök
utca felújítását kell elvégezni.  Ezt követően az Önkormányzat saját forrása terhére
a többi önkormányzati tulajdonú út felújítását kell, hogy elvégeztesse.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. §  (1) bekezdése alapján
„ Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, vagy az 
építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot és az 
eljárásban tárgyalás tartása nem szükséges, az ajánlatkérő olyan közbeszerzési 
eljárást is lefolytathat, amelyben a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó 
szabályait alkalmazza az e §-ban foglalt különbségekkel. Az ajánlatkérő az eljárást 
megindító felhívás közzététele helyett legalább három - a szerződés teljesítésére 
való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - 
gazdasági szereplőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi 
felhívást küldeni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő 
bánásmód elvének megfelelően és lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy középvállalkozások 
részvételét biztosítva kell eljárni.” 

A két utca felújítására  a Polgármester 3 db ajánlatot kért,az alábbiak szerint (a 3
db ajánlat teljes egészében az előterjesztés mellékletét képezi):



Árajánlatot adó vállalkozás Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg

Via-Vomito Mélyépítő és Szolgáltató Kft 
Veszprém, Kádártai u. 27.

38.085.250 Ft 10.283.018 Ft 48.368.268 Ft

Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt
Pápa, Aradi u. 1.

34.251.110 Ft   9.247.800 Ft 43.498.910 Ft

Colas Út Zrt Nyugat-Magyarországi 
Területi Igazgatóság Veszprémi 
Építésvezetőség Veszprém, Kistó u. 25.

38.297.232 Ft 10.340253 Ft 48.637.485 Ft

Kérem az előterjesztés és határozati javaslat megvitatását, majd elfogadását.

 Úrkút, 2014. július 31.

                                                                Fülöp Zoltánné
                                                                polgármester

Határozati javaslat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
a) az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  Hősök  utca  és  a  Rózsa  utca    út

felújítására  beérkezett  3  db  árajánlat  közül  a
….........................................vállalkozó …..........................Ft összegű ajánlatát
fogadja  el,  melynek  előirányzatát  az  önkormányzat  2014.  évi
költségvetésében  K7  Felújítások  5.  Önkormányzati  utak  felújítása
előirányzata terhére biztosítja.

b) az a) pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges szerződés
megkötésére és aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.

tel: 88/230-003, 507-031.

                                                          e-mail.: jegyzourkut@vnet.hu,                        
_________________________________________________________________________

Szám:81-8/2014.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014.  augusztus 4-i ülésére.

Tárgy: Úrkúti Teke Klub támogatás iránti kérelme.

Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Úrkúti Teke Klub Elnöke a mellékelt kérelmében kérte, hogy a 2014-es évben – hasonlóan az 
elmúlt évekhez is – a  Teke Klub működéséhez az Önkormányzat pénzbeli támogatás formájában 
járuljon hozzá.

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete  az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozók szabályokról szóló 15/2013. (X.9.) önkormányzati rendeletében (a 
továbbiakban: önk. rendelet)  szabályozta az önkormányzat részéről adható támogatások eljárási 
rendjét. Az önk. rendelet

„ 1. § (1) A képviselő-testület egyedi döntésében nevesített szervek részére támogatást állapíthat 
meg.

(2) A támogatás, pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat-
és utalási időpontok megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat 
teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési 
kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték-, vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az 
önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A 
pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.

(3) A működési célú támogatás és pénzeszközátadás 200.000 forint és ez alatti összege egyszerre, a 
200.000 forint feletti támogatás a képviselő-testület döntésének megfelelően történik. Valamennyi 
felhalmozási, működési célú pénzeszköz átadás az önkormányzat egyedi döntését követően utalható,
ha az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, melyet a megállapodásokban is 
rögzíteni szükséges.”

Fentiek alapján a Megállapodás-tervezet elkészült, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A Teke 
Klub által kért összeg – 300.000 forint -  az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. 
(II.10.) önkormányzati rendeletébe (081041 Versenysport- és utánpótlás nevelés támogatása, K511 
Egyéb működési célú támogatásoknál) beépítésre került.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés vitassa meg és határozati javaslatot fogadja el.

mailto:jegyzourkut@vnet.hu


Úrkút, 2014. július 31.

                                                                                    Fülöp Zoltánné

                                                                                    polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

a) az Úrkúti Teke Klub (8409 Úrkút,Kossuth u. 12.)   2014. évben egyszeri…………………- FT 
pénzbeli támogatást biztosít. A támogatásból ……………Ft-ot a megállapodás megkötésekor azonnal,
…………..Ft-ot  2014……..hó….napján kell a Teke Klub ……………..számú számlájára utalni.

b) e határozat mellékletét képező Megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a 
polgármestert.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal, és folyamatos

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről, Úrkút Község Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.)
képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester), mint a támogatást nyújtó szervezet (a 
továbbiakban:Támogató), másrészről

 Úrkút Teke Klub 8409 Úrkút, Kossuth  u. 12. (képviseli: Fehér Szabolcs., társadalmi szervezet 
nyilván tartási száma: 2083 mint a támogatott szervezet (a továbbiakban: Támogatott) együttesen 
Szerződő Felek (a továbbiakban együttesen: Felek) 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Jelen megállapodás megkötésének célja, hogy a Támogató a közpénzekkel való hatékony és 
ellenőrizhető gazdálkodás megvalósítása érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény előírásai szerint az általa támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséget írjon elő
az államháztartás alrendszereiből esetileg, illetve céljelleggel finanszírozott pénzösszegek 
rendeltetésszerű felhasználása érdekében, valamint jelen szerződés aláírásával írásba foglaltan 
egyedileg meghatározza a felhasználható célt, amelyre a pénzügyi támogatást nyújtja, illetve amelyre 
az általa nyújtott készpénztámogatás összege felhasználható.

2. Támogatott vállalja, hogy a fentiekben leírtaknak megfelelően 2014-ban az önkormányzat 
képviselő-testülete által az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  1/2014. (II.10.) 
önkormányzati rendelet 081041 Versenysport és utánpótlás nevelés támogatása  (K511 Egyéb 
működési célú támogatás) címszó alatt meghatározott 300.000.- Ft (azaz Háromszáz-ezer forint) 
támogatás összegét elszámolási kötelezettség terhe mellett fogja kezelni és kizárólag az alábbi célra 
használhatja fel:

az Úrkúti Teke Klub  működési kiadásaihoz.  …………………………………………………...
……………………………… .
3. Támogató jelen támogatási szerződés 2. pontjában rögzített cél érdekében végzendő feladatok 
ellátása érdekében a Támogatott részére,  2014. ……….. napjáig ……- Ft, 2014. …….. napjáig  
…...- Ft(vagy negyedévente………..forint)
támogatást biztosít, …………………………….számú számlára utalással.

4. Támogatott a fentiek szerint meghatározott pénzügyi támogatás összegével  legkésőbb tárgyévet 
követő február hó 15. napjáig köteles elszámolni a Támogató felé, s ezzel egyidejűleg köteles   



pénzügyi elszámolását benyújtani. A pénzügyi elszámolást a támogatást nyújtó önkormányzat 
jegyzője felé kell teljesítenie.

5. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapját csak a 
támogatás nyújtásának évében kiállított számlák képezhetik. A Támogatott által befogadott számlák 
alaki vagy formai hiányosságaiért, az Szja- és Áfa-elszámolásokért a Támogató felelősséget nem 
vállal. Támogatott kijelenti, hogy tisztában van a számla jogszabály szerinti alaki és tartalmi 
követelményeivel.

6. Támogatott a szerződés 4. és 5. pontjában meghatározott pénzügyi elszámolásához köteles 
becsatolni a szervezet nevére kiállított, és az Úrkúti Teke Klub részéről „úrkúti önkormányzati 
támogatásból felhasználva” és a képviselője által igazolt számlák– eredetivel mindenben 
megegyező – fénymásolatát. A benyújtott számlákról számlaösszesítőt kell készíteni, amely 
tartalmazza a számla sorszámát, a számla kiállításának keltét, a számla kiállítóját, az esemény 
megnevezését és a számla összegét. Az eredeti pénzügyi bizonylatok megőrzéséért és 
ellenőrizhetőségéért a Támogatott a felelős.

7. Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a támogatási szerződésben 
foglalt célnak megfelelően történt a kapott támogatás felhasználása, a Támogatott köteles a Támogató
felszólításától számított 8 munkanapon belül visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően 
felhasznált részét a Támogatónak.

8. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a nyújtott támogatás 
kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, vonatkozó adatokat a Támogató a  
nyilvánosság biztosítása érdekében az Önkormányzat honlapján közzé teszi.

9.Támogató az általa nyújtott támogatás felhasználását a helyszínen ellenőrizheti. Támogatott köteles 
az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.

10. Támogatott a támogatás fejében vállalja, hogy Úrkút község részére a következő
szolgáltatást nyújtja: önkormányzat által rendezett falunapon a sportesemények bonyolításában részt 
vesz.

11. Felek jelen támogatási szerződést elolvasták, az abban foglaltakat tudomásul vették, 
megértették,és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Úrkút, 2014. augusztus  ….

Támogató                                                                            Támogatott

Úrkút Község Önkormányzat                                    Úrkúti Teke Klub

Polgármestere: Fülöp Zoltánné                                 képviselője:Fehér Szabolcs

A megállapodást  Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete ……/2014. (VIII….) határozatával 
jóváhagyta.

Úrkút, 2014. augusztus ………………

                                                      Rostási Mária

                                                               jegyző 



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.

tel: 88/230-003, 507-031.
    e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu

Szám:81-8/2014.

ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2014. augusztus 4.-én tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.

Tisztelet Képviselő-testület! 

A Köztársasági Elnök 2014. október 12-re tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választását. 
A választási eljárás lebonyolításának egyik törvényi feltétele, a választási bizottságok
megválasztása. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a 
Képviselő-testületnek a következő választási bizottságokat kell megválasztania: helyi
választási bizottság, szavazatszámláló bizottság. 

A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14.§ (1) 
bekezdése értelmében a választási bizottságok a választópolgárok független, 
kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a 
választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének 
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes 
rendjének helyreállítása. 

A Ve. 23.§-a alapján a helyi választási bizottság, (a továbbiakban HVB) három tagját 
és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését 
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; 
személyükre a helyi  választási iroda vezetője tesz indítványt. 

A Ve. 25.§-a alapján a választási iroda vezetőjének indítványához a képviselő-
testület kötve van, a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett 
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. 
A megválasztásra javasolt személyek nyilatkoztak, hogy jelölésüket elfogadják, és 
velük szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 
Az HVB választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra 
létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági tagokra tett indítványomat 
szíveskedjen elfogadni. 

Úrkút, 2014. július 31.   

                                                                      Rostási Mária
                                                                         jegyző



Határozati javaslat:

Úrkút Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Úrkút 
Község Helyi Választási Bizottsága tagjainak az alábbi személyeket választja 
meg: 

Tag: 
1. Molnárné Titscher Mariann 8409 Úrkút, Béke u. 1
2. Karisztl Jánosné Úrkút, Kilencház u. 8.
3. Mádlné Sas Anikó Úrkút, Hősök u. 39.

Póttag: 
1. Forintos Lajosné Úrkút, Hősök u. 31.
2. Hellebrand Margit Úrkút, Május 1. tér 5.

Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Rostási Mária jegyző


