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Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 

Tel.:88/230-003, 88/507-031.          
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu 

 
 

Szám:79-15/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. december 19-én (hétfőn) 

du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. 
 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
Jelen vannak: 

- Fülöp Zoltánné polgármester 
- Farkas István alpolgármester 
- dr. Dóczy Mariann képviselő 
- Pichler Józsefné képviselő 
- Rieger Tibor képviselő 
- Lisztes Győző képviselő     
- Stáll Zsolt képviselő     

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent :  
- dr. Puskády Norbert jegyző, 
- az 1. napirendi pont tekintetében Nemesné Estók Szilvia 

Jelen van továbbá Göncz Attila és dr. Németh Ákos ügyvéd. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7 tagja 
jelen van, így az ülést 17.00-kor megnyitotta.  
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A meghívóban szereplő napirendhez képest egy 
sürgősségi indítvány érkezett „A Hauser Lajos Emlékalapítvány Alapító okiratának 
módosítása és új kuratóriumi tagok megbízása” tárgyban, melyet javasol a 8. pontban felvenni 
a napirendek közé. A  Képviselő-testület  egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat 
nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 
NAPIREND:  
 

1) Döntés az óvodavezetői pályázatról 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Döntés háziorvosi ellátásról 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) Együttműködési megállapodás kötése az Úrkúti Katolikus Egyházközséggel 
Előterjesztő: polgármester 
 

4) Szeméttároló elhelyezése az úrkúti temetőben   
Előterjesztő: polgármester 
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5) Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve 

Előterjesztő: polgármester 
 

6) A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve 
Előterjesztő: polgármester 
 

7) A polgármester illetménye, az alpolgármester tiszteletdíja 
Előterjesztő: jegyző  

 
8) A Hauser Lajos Emlékalapítvány Alapító okiratának módosítása és új kuratóriumi 

tagok megbízása 
Előterjesztő: polgármester 

 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA EL ŐTT:  

a) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 

 
Hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a jelentést 
elfogadta. 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA : 

 
1.NAPIREND: Döntés az óvodavezetői pályázatról 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
óvodavezetői pályázat kiírásáról döntött. A pályázatok beadásának határideje november 15-e 
volt. A határidőig egy érvényes pályázat érkezett, amit Nemesné Estók Szilvia nyújtott be, 
akit üdvözlök a testületi ülésen. A pályázó a nyílt ülés tartásához hozzájárult. Pályázata a 
pályázati kiírásnak minden szempontból megfelelt, részletesen tartalmazza a szakmai 
elképzeléseit, programjait. A pályázatot a köznevelési törvény alapján véleményezte az 
előzetesen felállított szakmai bizottság, az óvoda alkalmazotti értekezlete, a szülői 
munkaközösség és mindenhol egyhangú, pozitív vélemény fogalmazódott meg. Van esetleg 
Nemesné Estók Szilvia részéről kiegészíteni való, hozzászólás? 
 
Nemesné Estók Szilvia: Nemesné Estók Szilvia vagyok. Szerintem mindenki ismer, hiszen 
sokáig Úrkúton laktam. A tanulmányaim és a munka szólított el Úrkútról. 26 éve Szentgálon 
dolgozom, illetve ott is telepedtem le. Folyamatosan próbáltam magam tovább képezni. 
Először az óvónőképző főiskolát végeztem el, majd úgy láttam, hogy az óvodások iskolára 
történő felkészítése érdekében hasznos lenne belelátni az iskolába is, ezért szereztem tanítói-
tanári diplomát is. Egy rövid ideig dolgoztam is iskolában. Ezt követően a fejlesztés felé 
kezdtem fordulni. Először Egerben a fejlesztőpedagógiát, majd Veszprémben a korai fejlesztő 
szakirányt végeztem el. A tavalyi évben letettem a közoktatás vezetői szakvizsgát. Jelenleg 
dolgozom egy felnőttképzéssel foglalkozó iskolában is, ahol szakmai vezetői feladatokat látok 
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el. 2012-ben keresett meg a jelenlegi Oktatási Hivatal, hogy szakértői feladatok elvégzésével 
szeretne megbízni. Azóta szakértőként is dolgozom, elsősorban intézményi szakértőként, 
mely azzal jár, hogy a szakértői napokon nem tudok az óvodában tartózkodni, mert más 
intézményeket látogatok. A munkával viszont sok tapasztalatot szereztem, illetve rengeteg 
kapcsolatot sikerült ennek révén kialakítanom. Kiemelném még, hogy részt vettem külső 
koordinátorként a Szegedi Tudományegyetem kutatásában. A kutatás célja a 
fejlettségvizsgáló rendszer kialakítása volt. Az iskolában bemeneti mérést végeznek ezzel az 
mérőeszközzel, hogy mennyire iskola érett a gyermek. Ennek a rendszernek az óvodai 
tesztelésében vettem részt. Családi állapotomat tekintve házas vagyok, három gyermek, egy 
18 éves nagylány egy negyedikes és egy másodikos fiú édesanyja. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Az elhangzottak és az olvasottak alapján szerteágazó 
ismeretekkel rendelkezel. Egyrészt fontos betölteni az álláshelyet, másrészt a pályázatod és a 
mentalitásod is alkalmassá tesz az úrkúti óvoda vezetésére. Van valakinek kérdése? 
 
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Nagyszerű pályázatot nyújtott be a pályázó, remélem sok 
mindent meg tud valósítani az elképzeléseiből. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Tudom, hogy Szentgálon szoros kapcsolatot tartasz a szülőkkel és 
hogy tág közösségi teret alakítasz ki. Nagyon szimpatikusnak találom, hogy a Facebookon 
van lehetőség követni az óvodai csoportokat. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Javaslom elfogadni Nemesné Estók Szilvia pályázatát. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2016. (XII.19.) határozata 
az óvodavezetői pályázatról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
50/2016. (VIII.2.) határozat alapján az óvodavezetői 
álláspályázatára beérkezett pályázat elbírálására vonatkozó 
előterjesztést megtárgyalta és Nemesné Estók Szilvia 
pályázatát támogatja, ezért megbízza - a határozatlan idejű 
közalkalmazotti kinevezése mellett - az Úrkúti Német 
Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői feladatainak 
ellátásával: 2017. február 1–től – 2022. január 31-ig. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. február 1. 
 

2.NAPIREND: Döntés háziorvosi ellátásról 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
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Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A Képviselő-testület előtt ismertek az előzmények. Január 31-
vel javasoljuk megszüntetni a jogviszonyt, mivel lemondott praxisjogáról és kérte a feladat-
ellátási szerződése megszüntetését. Mai napon személyesen egyeztettünk dr. Bánfi Hildával, a 
népegészségügyi osztály osztályvezetőjével a működési engedély kiadásáról. Január elején 
tudjuk beadni a kérelmet és soron kívül fognak vele foglalkozni. Ezt követően tudunk a 
finanszírozásról szerződést kötni az illetékes állami szervvel. Hat hónap helyettesítést 
követően tartósan betöltetlen lesz a körzet és ettől az időponttól tud egy háziorvos praxisjogot 
keletkeztetni. Ettől függetlenül már februárban meg tudjuk hirdetni a körzetet, azzal, hogy 
augusztus 1-jétől tölthető be a körzet. De nehéz lesz orvost találni, ezt dr. Bánfi Hilda is 
elmondta. Mindenesetre most nekünk a helyettesítő orvosokkal megbízási szerződést kell 
kötnünk, közalkalmazottként kell felvennünk asszisztenst és meg kell rendelni a rendelő 
működtetéséhez az egyéb szükséges szolgáltatásokat. Javaslom az előterjesztést elfogadni. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
91/2016. (XII.19.) határozata 
a háziorvosi ellátásról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. jóváhagyja dr. Balázs Mária háziorvos kérelmét, 

miszerint az Úrkút Község Önkormányzata és 
Medicaid Kft közti feladat-ellátási szerződés 2017. 
január 31-val szűnjön meg, azzal, hogy ezzel 
egyidejűleg a Medicaid Kft. praxisjoga is megszűnik 
Úrkút község háziorvosi körzet vonatkozásában, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
foglaltak érdekében tegye meg a szükséges 
jognyilatkozatokat, 

3.  utasítja a polgármestert, hogy Úrkút Község 
Önkormányzata háziorvosi működési engedély 
érdekében a szükséges jognyilatkozatokat és 
szerződéseket kösse meg.  

  
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 

3.NAPIREND: Együttműködési megállapodás kötése az Úrkúti Katolikus Egyházközséggel 
 
Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: 2012-ben amikor a temető rendezetlensége okán felmerült 
annak önkormányzati tulajdonba vétele is, kötött az önkormányzat és az egyház egy 
megállapodást, melyet felülvizsgáltunk. Az előterjesztés szerinti megállapodást próbáltuk 
életszerűbben megfogalmazni, valamint a hatálya kiterjed a zsófiapusztai temetőre is. Utóbbi 
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temetővel kapcsolatosan dr. Gasztonyi Erzsébet véleményét is kikértük, azért ilyen részletes a 
megállapodás tervezet 9. pontja. Egyébként a felújítási munkákra határidőket nem tartalmaz a 
tervezet, azok csak zsinórmértékül szolgálnak a tervezéshez. Plébános Úrral előzetesen 
egyeztettük a szöveget, ezért sem tartottuk indokoltnak a meghívását. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
92/2016. (XII.19.) határozata 
az Úrkúti Katolikus Egyházközséggel kötendő 
Együttműködési megállapodásról 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az Úrkúti Katolikus 
Egyházközséggel megkösse a melléklet szerinti 
együttműködés megállapodást. 
  
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 

4.NAPIREND: Szeméttároló elhelyezése az úrkúti temetőben   
 
Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: A szemétszállítás egy neuralgikus pontja mindig a temető 
fenntartásának. Hogy ne álljon ott rendezetlenül egy szeméthalom, ezért javaslok egy tárolót 
kialakítani ott. 
 
Pichler Józsefné képviselő: Nem lesz kicsi ez a tároló?  
 
Rieger Tibor képviselő: Cirka 30 m3, az annyira nem kicsi. 
 
Lisztes Győző képviselő: Most a duplája van ott. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Többször is el lehet szállítani a szemetet. A lényeg, hogy rend 
legyen, és kulturáltabban nézzen ki a temető. A határozat alapján az Egyháznak kerülne 
átadásra a pénzösszeg, aki a vállalkozóval köt szerződést. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2016. (XII.19.) határozata 
az úrkúti temetőben szeméttároló elhelyezéséről 
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1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a temetői szeméttároló felállításával egyetért, a 
szeméttároló kerítésének legyártására és lefestésére 
Csajági László Úrkút, Mester u. 40.sz. alatti lakos egyéni 
vállalkozótól érkezett bruttó 325.000.-Ft árajánlatot 
elfogadja. 
 
2.) A kerítés legyártásának és lefestésének költségét az 
önkormányzat a 2016. évi költségvetési rendeletében a 
köztemető fenntartása és üzemeltetése kormányzati 
funkción szereplő pénzeszköz átadás előirányzat terhére 
biztosítja. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné 
polgármestert az 1.) pontban foglalt feladatok ellátására 
vonatkozó támogatási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határidő: azonnal 
 

5.NAPIREND: Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Minden évben el kell fogadni. Két tárgya lenne az 
ellenőrzésnek, az egyik a készletgazdálkodás rendjének ellenőrzése, a másik pedig a szociális 
célú pénzbeli ellátások jogosultságának és kifizetésének ellenőrzése. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
94/2016. (XII.19.) határozata 
az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a) a 2017. évi belső ellenőrzési munkatervet az 1. számú 

melléklet szerint elfogadja 
b) a 2017. évi belső ellenőrzéssel Molnár Erika 

regisztrált belső ellenőrt bízza meg, melynek 
megbízási díja 300.000.- Ft. 

  
Felelős: Jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
6. NAPIREND: A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve 
 
Előterjesztő: polgármester 
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Szintén minden évben szükséges róla határozni. Nyári 
időszakra nem terveztünk ülést, reméljük, hogy nem jön közbe semmi rendkívüli. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
95/2016. (XII.19.) határozata 
a Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. évi munkatervet a határozat melléklete szerint 
jóváhagyja.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. december 31. 
 

7.NAPIREND: A polgármester illetménye, az alpolgármester tiszteletdíja 
 
 Előterjesztő: jegyző 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Az Országgyűlés december 14-én fogadta el a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. A kihirdetés 
még nem történt meg, azonban változás nem várható a törvényszövegben. A polgármester 
illetményét csak deklarálnia szükséges a testületnek, míg az alpolgármester esetében a 
Képviselő-testület állapítja meg a tiszteletdíj mértékét. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2016. (XII.19.) határozata 
a polgármester illetményéről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
rögzíti, hogy 2017. január 1-jétől a Fülöp Zoltánné 
polgármester illetménye havi bruttó 548 400,- Ft, míg 
költségtérítése bruttó 82 266,- Ft. 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2017. január 1-vel hatályon kívül helyezi Úrkút Község 
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Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármester 
illetményéről és költségtérítéséről szóló 62/2014. (X.27.) 
határozatát. 

Felelős: alpolgármester, jegyző 
Határidő: 2016. január 2. 
 

Farkas István alpolgármester: Bejelentem a személyes érintettségemet. Kérem a Képviselő-
testületet, hogy a kizárásomról döntsenek. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – alakszerű 
határozat mellőzésével (Farkas István a döntéshozatalban nem vett részt) Farkas István 
alpolgármestert a döntéshozatalból kizárja. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (Farkas István a 
döntéshozatalban nem vett részt) - az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2016. (XII.19.) határozata 
az  alpolgármester tiszteletdíjáról 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy 2017. január 1-jétől Farkas István 
társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíja 
bruttó 219 400,- Ft, míg költségtérítése bruttó 32 906,- Ft. 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2017. január 1-jével hatályon kívül helyezi Úrkút Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének az alpolgármester 
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 65/2014. (X.27.) 
határozatát.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2016. január 2. 
 

Fülöp Zoltánné polgármester: Köszönöm a Testület tagjainak döntését és az alpolgármester 
javasolt tiszteletdíjának elfogadását. 

 
8. NAPIREND: A Hauser Lajos Emlékalapítvány Alapító okiratának módosítása és új 

kuratóriumi tagok megbízása 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Az önkormányzat, továbbá Hauser Győző és néha Klaffl 
Gyuláné az alapítványtevők. Az új Ptk. átmeneti szabályai miatt szükséges módosítani az 
alapító okiratot, egyúttal új kuratóriumi tagok is megválasztásra kerülnek, az alapító okirat 
módosításnak megfelelően határozatlan időre. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt.  
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2016. (XII.19.) határozata 
a Hauser Lajos Emlékalapítvány Alapító okiratának 
módosításáról és új kuratóriumi tagok megbízásáról 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hauser Lajos Emlékalapítvány Alapító okiratának 
módosítását és az Alapító okiratban rögzített kuratórium 
tagok megbízását az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert az Alapító okirat aláírására, 
utasítja továbbá a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2016. január 2. 

 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA UTÁN:  
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Informálisan Göncz Attila és ügyvédje jelezte, hogy részt 
kívánnak venni a testületi ülésen. Attila és az önkormányzat között folyamatban van egy ügy, 
ezért vannak ők most itt, hogy ezt közösen meg tudjuk beszélni. A problémakör ismert a 
testületi tagok előtt. 2014-ben mart aszfalttal újítottunk fel egy útként használt zsófiapusztai 
területet. A kivitelezéskor nem érkezett panasz ezzel kapcsolatosan. Június elején volt egy 
helyszíni egyeztetés az akkori tulajdonossal, az Ihartü Kft-vel. Az Ihartű Kft. képviseletében 
Bodor Károly ügyvezető is szorgalmazta a helyzet jogi megoldását, azonban időközben eladta 
az érintett területet Göncz Attilának. Megoldás lehet, hogy a településrendezési terv 
módosításával a jelenlegi nyomvonalat megvásárolva ténylegesen utat alakít ki az 
önkormányzat, azonban időközben a levelezésben útlezárásról volt szó, holott a helyszíni 
bejáráson még arról volt szó, hogy a bejárást mindenki számára biztosítani kell. Az egyik 
levélben az szerepelt, hogy csak a közérdekű feladatot ellátó személyek és járművek 
áthaladását teszik lehetővé. Tehát két lehetőség van. A jelenlegi településrendezési terv 
szerint építünk egy másik utat vagy pedig az új településrendezési terv szerint a jelenlegi 
nyomvonalat használva rendezzük jogilag az utat. 
 
Dr. Németh Ákos ügyvéd: Kérdés, hogy mit közelít meg az út? Ha jól tudom két-három 
ingatlanról van szó. Az első felvetés az volt, hogy ezeknek az ingatlanoknak lenne egy 
szolgalmi útja. Ez az önkormányzatnak is olcsóbb lenne, hiszen egy közúttal való 
engedélyeztetése, 5 méter védősáv, közvilágítás stb. az horror. Ügyfelemnek is jobb lenne, ha 
csak ennek a két-három ingatlannak lenne bejegyezve a szolgalom és nem lenne akkor átmenő 
forgalom. 
 
Göncz Attila: Én 2014 óta bérlem a területet és 2015-ben lett leaszfaltozva. Akkor jeleztem, 
hogy a területet az Ihartü Kft-től bérlem és arról volt szó, hogy a tulajdonossal egyeztet az 
önkormányzat. Erre sor is került, idén májusban. Nekem az a problémám, hogy az út a 
területemet kettészeli. Így mind a két területrészre kerítést kellene csinálnom, ami nyilván 
költséges. 
 
Dr. Németh Ákos ügyvéd: A kerítés mellett az önkormányzatnak is őrült költségei lennének, 
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hiszen a szakhatóságoknak is hozzá kell járulniuk az út üzembe helyezéséhez, mindezt három 
lakó ingatlan miatt, amiből egy le is van lakatolva, ha jól tudom. Amire mi gondoltunk 
közérdekből történő használat, hogy a kapu ki lenne nyitva, ha az önkormányzat kéri, vagy 
például egyéb katasztrófavédelmi indokból. Egyébként pedig a lakástulajdonosoknak lenne 
hozzá kulcsuk.  
 
Stáll Zsolt képviselő: Ha ott van egy kapu és például érkezik az ott lakóknak egy barátja, 
akkor le fog futni kaput nyitni neki az ott lakó? Tehát be lesz zárva? 
 
Rieger Tibor képviselő: És ha rosszul lesz valaki és a mentő nem tud bemenni, mert kaput kell 
nyitni? 
 
Dr. Németh Ákos ügyvéd: Azt szeretnénk elkerülni, hogy a buszmegálló forgalma ezen az 
úton bonyolódjon le. Nem ragaszkodunk, hogy ez egy lakattal zárt kapu legyen. 
 
Göncz Attila: Azért éjjelre csak be kell zárni azt a területet nem? 
 
Stáll Zsolt képviselő: És akkor éjjel Te fogod kinyitni a kaput, ha valami gond van? 
 
Rieger Tibor képviselő: Ezek szerint az önkormányzat sem mehet be. Ki fog akkor ott utat 
takarítani? Te, vagy az ott lakók? 
 
Göncz Attila: Nem szívfájdalmam, ha mégsem lesz bezárva, de két-háromszáz méter kerítést 
kell még csinálnom, mivel napi szinten viszik oda a hamut, a leveleket. Szeretnék egy olyan 
területet, ahol esetleg gyümölcsfáim vannak és egyebeim. Nem szeretném, ha ott mászkálna 
mindenki. 
 
Dr. Németh Ákos ügyvéd: Még esetleg közforgalom elől el nem zárt magánútként lehetne 
talán megoldani. 
 
Fülöp Zoltánné polgármester: Mindenképpen olyan irányba szeretnénk menni, hogy a 
használati viszonyok rendezettek legyenek. 
 
Farkas István alpolgármester: Véleményem szerint ketté kell választani. Szóban forgó 
ingatlanoknak szolgalmi jogot kell bejegyezni, erre az útszakaszra. Ha a szolgalom be lesz 
jegyezve, akkor a bezárt kapu már más kérdés.  
 
Dr. Németh Ákos ügyvéd: Igen, ez az első lépés, és még annyi, hogy ki lesz írva, hogy a 
terület magántulajdon. A lakóingatlan tulajdonosainak szolgalmi joga lesz, hogy átmenjen a 
területen, a többiek pedig szocializálódnak, hogy ne arra menjenek a buszmegállóba. A 
szolgalmi joghoz a területet kimérjük, és a földhivatalba bejegyeztetjük a szolgalmi jogot. 
Van még Zsófiapusztán egy lényeges kérdés, amit meg szeretnék beszélni Önökkel. Van egy 
négyes társasház Zsófiapusztán, Jegyző Úr, biztos tud róla. Két tulajdonossal úgy néz ki, hogy 
sikerül megegyezni, azonban az egyik lakó elbirtoklással szeretné megszerezni más 
ingatlanát. A jogi helyzet nem egyszerű, mivel időközben történt ráépítés is, illetve már a 
Nemzeti Eszközkezelő tulajdonában van a ház. Emellett zavarja a szomszédokat is, illetve az 
ügyfelemet is. Birtokvédelmet nem kértünk mivel az Jegyző Úrnak, illetve a bíróságnak 
okozna csak munkát. A célunk az, hogy békésen rendeződjenek a dolgok. 
 
Göncz Attila: Van ott egy körülbelül 80 kg-s kutya is, ami korlátozza az átjárást. Szerintem be 
sincsen oltva. Az ingatlanok előtt egyébként biztosítom az átjárást. Beszéltem az 
építéshatósággal,a terület megosztható, és meg is lesz, csak az előbb említett tulajdonos okoz 
problémát, aki úgy gondolja, hogy elbirtokolta a területet, holott semmi tevékenységet nem 
végez, csak ott van a kutyája, elkerítve. 



Dr. Németh Ákos üeyvéd: Ha a másik két lakóval meg lesz a megállapodás, illetve az
önkormányzatlal is meg lehet egyezni' hogy a többi lakónak a bejárást ügyfelem biztosít1a,
akkor lesz egy radikális elkerítés' aztán a\kor kérhet bírtokvédelmet az ott lakó, az általa
jogellenesen felépített épületekre. Zsőfi'apusztán sem Iehet az, hogy hullámpalás épületet
addig építek, arnig az üres telek ér, aztán honfoglalósdit játszok. Tehát ebben is valamilyen
megoldást szorgalmazunk.

Farkas István alpolgármester: Ezek a területek ugyebar TSZ tulajdonban voltak. Kárpótlásban
nem vitte el senki, majd iírverésen lehetett megvenni, de akkor sem kellett senkinek. Végül
egy győri ügywéd csomagban vette meg, aki egy ideig ült rajta, majd Bodor Károlynak adta
tízszercs aron, és llténa került aZ Attilához. EIég szerencsétlen helyzet, mert a használók alól
lett eladva. Van most egy ingatlan_nyilvríntartásiheIyzet, van egy bejegyzett tulajdonos. Hogy
mennyire jogszerűen alakult és mennyire nem azt nem tudom, de ebből kell kiindulni.
Szerintem az Att|rának mint jóhiszemű vevőnek joga van használni a területet, de az ott
lakóknak biztosítani kell a bejárást, mind azutnál, mind a jelen esetben. Ha ezt egyezség útján
nem lehet megoldani, akkor az önkormányzatnak, mint helyi hatóságnak kell ebben azúgyben
eljrírni és biaosítani számukra a bejárást. A személyeskedésbe nem kívánunk bele menni.

Dr. Németh Ákos üeyvéd: Csak az egyik lakóval van probléma, aki úgy gondolja, hogy
elbirtokolta az ingatlan egy részét.

Farkas István alpolgármester: Azt nem tudom, hogy a használattal e1birtokolhatták-e az
ingatlan tulajdonjogátvagy Sem, eá Jegyző Úr jobban tudja.

Dr. Puskády Norbert jegyzo: Az elbirtoklás feltételei fennállnak. Ha jól tudom' akik nem
fogadták el az Önök ajánlatát, szintén iigyvédhez fordultak. Ezt Önöknek kell majd egymás
közott megoldani, ehhez az önkormányzatnak nincsen köze' Birtokvédelemben ebben ügyben
nem fordultak még hozzám. A kutyávalkapcsolatosan Sem volt még bejelentés'

Dr. Németh Ákos üqyvéd: A kutya az ötodrangú kérdés, ezértnem akartam belemenni.

Farkas István aIpolgármester: Mi konkrét ügyben tudunk döntést hozni.

Fülöp Zoltánné polgármester: Azűt esetében akkor maradunk a szolgalmi jog bejegyzésében.

Dr. Németh Ákos ügyvéd: Az ottani tulajdonosokkal meg fogjuk kötni az út szélességében a
szolgalmi jogi megállapodást. Eznéhány hónapot fog igénybe venni és akkor értesíteni fogjuk
az önkormányzatot is.

Göncz Attila: És akkor kaput lehet oda tenni.

Fülöp Zoltánné polgármester: Azzal a feltétellel, hogy nyitható' illetve nyitott legyen a kapu.

Több targy, kérdés és interpelláció nem volt, ezérta polgármestet azülést 18 óra 10 perckor

berekesztette.
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről Úrkút Római Katolikus Egyházközség (képviseli: Kovács Mihály 
plébános, székhely: 8409 Úrkút, Rózsa u. 2.) mint tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos), 

másrészről Úrkút Község Önkormányzata (képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester, 
székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.), mint Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 
között a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Törvény) 3. §. b) 
pontja alapján alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

1) Felek rögzítik, hogy az úrkúti 268/1 hrsz-ú és 9153 m2 területű „temető” megnevezésű 
belterületi (továbbiakban: úrkúti temető), valamint az úrkúti – zsófiapusztai 090 hrsz-ú 
2246 m2 területű „temető” (továbbiakban: zsófiapusztai temető) megnevezésű 
ingatlanok (továbbiakban együttesen: temetők)  a Tulajdonos 1/1 hányadú, kizárólagos 
tulajdonát képezik és temető céljára szolgálnak. 
 

2) Jelen megállapodás célja, hogy a temető fenntartása és üzemeltetése kapcsán felmerülő 
állandó feladatokat meghatározzák és a lakosság, valamint a temető hatékony működése 
érdekében a kiadásokat megosszák és a feladatok elvégzését biztosítsák.  
 

3) A felek megállapodnak abban, hogy a temető működtetése kapcsán egymással szorosan 
együttműködnek, tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak törvényben előírt feladata a 
működési területén élő állampolgárok méltó eltemetésének biztosítása. Az Önkormányzat 
saját tulajdonú temetővel nem rendelkezik, azonban a Tulajdonos a település lakossága 
számára biztosítja a temetkezés lehetőségét a temetőkbe a Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 
foglaltaknak megfelelően. 
 

4) Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy az 1) pontban körülírt temetőket a 
törvényben és a 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben (Korm. rendelet) foglaltak alapján 
működteti, üzemelteti saját költségén. 
 

5) Felek rögzítik, hogy az úrkúti temetőben az Önkormányzat által átadott pénzeszköz útján 
kialakított hulladéklerakójának ürítési díját fele-fele arányban viselik. A hulladék 
elszállítását az Önkormányzat rendeli meg azzal. A zsófiapusztai temetőben a hulladék 
elszállítása és költségeinek finanszírozása szintén 1/2-1/2-ed arányban történik, mely 
esetben szintén az Önkormányzat rendeli meg a szállítást. 
 

6) A Tulajdonos és az Önkormányzat rögzíti, hogy a temetők jó karbantartása, a zöldterület 
kezelés és takarítás valamint a hó eltakarítása és a síkosság mentesítés a Tulajdonos 
kötelezettségébe tartozik, melyhez Önkormányzat a 7) pontban meghatározott segítséget 
nyújtja. A tulajdonos a temetők takarítását, a síkosság mentesítést szükség szerint, a 
zöldterület kezelés körében a fűnyírást a vegetációs időszakban legkevesebb öt 
alkalommal, az időjárás (csapadék) függvényében szükség szerint ennél többször köteles 
elvégezni.    



 
7) Önkormányzat kijelenti, hogy egy fő közfoglalkoztatott biztosít az időszerű zöldterület 

kezelési munkálatokra (fűnyírás, fametszés, gallyazás, növényi hulladék összegyűjtése), a 
temetők területén található létesítmények takarításra, valamint hó eltakarítására és 
síkosság mentesítésre, aki Tulajdonos irányítása szerint végzi el a munkákat mind az 
úrkúti, mind a zsófiapusztai temetőben. Az Önkormányzat a munkákhoz szükséges tárgyi 
eszközöket igény szerint biztosítja. 
 

8) Önkormányzat kijelenti, hogy a mindenkori költségvetési törvény „Köztemető 
fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása” cím alapján kapott támogatásokat a 
temetőkre fordítja. A pénzeszközök felhasználása kapcsán szorosan együttműködik mind 
a Tulajdonossal, mind a világi elnökkel. 
 

9) Felek a jövőre nézve kijelentik, hogy a temetőkben az alábbi rendkívüli 
munkák/beruházások/karbantartások megvalósítását tartják indokoltnak: 
- úrkúti temetőben: 

• további urnahelyek kialakítása az úrkúti temetőben, 

• növényzet telepítése a temetőkben a kerítések mentén, 
• fakerítés lefestése, drótkerítés lecserélése. 
• elburjánzott növényzet kiirtása, fák kivágása. 

- zsófiapusztai temetőben:   
• urnahelyek kialakítása, 

• a tetőzet, illetve az eresz alatti lambéria festése, 
• a temető hátsó részében a terep elegyengetése új sírhelyek kialakításához, 

füvesítés, 

• a temetőben lévő fa kereszt felújítása, 
• elburjánzott növényzet kiirtása, rendszeres gyomirtózás, kivágott fák tuskójának 

kiemelése, 

• a temető hátsó részéhez (új sírhelyek) térkövezett gyalogút kiépítése, 
• az új kapu javítása, kerítésoszlopok kiigazítása, a kerítésen a drót és feszítő 

huzalok pótlása, újra kifeszítése, 
• a jelenleginél nagyobb hulladéktároló kialakítása, 
• növényzet telepítése a kerítés mentén, 

• harangláb felállítása. 
 

10) A Tulajdonos kötelezi magát, hogy a temető használatára vonatkozó szabályzatot jól 
látható helyen közzéteszi mindkét temetőben, legkésőbb az érsekség jóváhagyásától 
számított harminc naptári napon belül.  
 

11) A temető működtetéséből származó bevételek (sírhely megváltás, urnahely megváltása) a 
Tulajdonos bevételét képezik, melyet Tulajdonos a temető fenntartására, karbantartására 
fordít.   
 



12) Tulajdonos kijelenti, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást vezet 
mind az úrkúti, mind a zsófiapusztai temetőben található sírhelyekről. Tulajdonos 
vállalja, hogy a sírhely feletti rendelkezési jog megszűnését a jogosultakkal hirdetményi 
úton – a temetőkben minden évben október 15-e és november 15-e között történő 
kifüggesztéssel - közli. 
 

13) A felek rögzítik, hogy együttműködnek egymással a temető működésével kapcsolatos 
hatósági előírások biztosításában és esetleges hatósági eljárásokban, az időszerű 
feladatokat rendszeresen megbeszélik. 
 

14) A Tulajdonost évente egy alkalommal beszámolási kötelezettség terheli a temető 
fenntartásáról. A beszámolót a tárgyév december 10-ig köteles előterjeszteni Úrkút 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére. 
 

15) Jelen megállapodás határozatlan időre szól és az aláírása napján lép hatályba. Jelen 
megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tulajdonos és 
Önkormányzat között 2012. augusztus 30-án aláírt Megállapodás. 
 

16) A megállapodásban nem rögzített kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény, valamint a Törvény és a Korm. rendelet rendelkezési az irányadóak. 
 

17) A megállapodást a felek együttesen átolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt – 4 példányban - helybenhagyólag aláírták. 
 

Úrkút, 2016. december … 
 
 

……………………    …………………… 
Úrkút Község Önkormányzata  Úrkút Római Katolikus Egyházközség 
Fülöp Zoltánné    Kovács Mihály 
polgármester     plébános 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úrkút Község Önkormányzata 
8409 Rákóczi u.45. 
                                                                                                                                                                     Tárgy: Árajánlat belső ellenőrzésre 
Polgármesteri Hivatal 
Dr.Puskády Norbert  
Jegyző Úr részére 
 
 
Tisztelt Jegyző Úr ! 
 
Az önkormányzat 2017.évi belső ellenőrzési tervének végrehajtása céljából, a tervben szereplő belső ellenőrzés lefolytatására az alábbi 
árajánlatot teszem: 
Sor- 
szám 

 
Ellenőrzött 
intézmény 

megnevezése 

A tervezett ellenőrzések tárgya/ 
Ellenőrzés várható időpontja 

 
Ellenőrzés típusa és módszere 

Ellenőrzés időszaka 

 
Revizori nap  Árajánlat 

Bruttó díj   

1. ---- Az önkormányzatnál 2016.évben végzett belső 
ellenőrzési tevékenységről és annak 

feltételrendszeréről szóló Éves ellenőrzési jelentés 
elkészítése a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben előírtak 

szerint. 

----  
 
 
5 

 
 
 

---- 

2. Úrkút Község 
Önkormányzat, 
Úrkút Község 

Önkormányzat 
Polgármesteri 

Hivatala,  
Német Nemzetiségi 

Óvoda 

 
A készletgazdálkodás rendjének ellenőrzése  
(megrendelés, árajánlatkérés, teljesítésigazolás, 

nyilvántartások vezetése) 
 

2017.I.félév 
 

Rendszerellenőrzés 
Módszere: 

Dokumentumok tételes 
vizsgálata, bizonylatok 
mintavételes vizsgálata, 

Interjú 
Időszak: 

2016. költségvetési év 

 
 

  
10 

 
 
 

150 000 Ft 

3. Úrkút Község 
Önkormányzat 
Polgármesteri 

Hivatala 
 

 
A szociális célú pénzbeli ellátások jogosultságának, 

 kifizetésének ellenőrzése 
(Szoc.tv., illetve az önkormányzat szociális rendelete 

alapján kifizetett ellátások) 
 

2017.II.félév 

Szabályszerűségi/pénzügyi 
Módszere: 

Dokumentumok, bizonylatok 
mintavételes vizsgálata, 

Interjú 
Időszak: 2016. költségvetési év 

 
 
 

10 

 
 
 

150 000 Ft 

 ÖSSZESEN: 2 db ellenőrzés  20 300 000 Ft 
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Az ellenőrzések, és az előző év ellenőrzéseiről szóló Éves ellenőrzési jelentés elkészítése a 2017.évi belső ellenőrzési tervben szereplően 20 revizori 
napot igényelnek, melyek tartalmazzák a helyszíni ellenőrzés, jelentés-tervezet és a végleges jelentés elkészítésének időszükségletét. Az árajánlat 
bruttó díjai magukban foglalják az ellenőrzések teljes költségét (helyszíni ellenőrzés, jelentés elkészítése, utazási költség). 
 
Az államháztartási szakon elvégzett szakellenőri képesítéssel, valamint a belső ellenőrök számára kötelező regisztrációval, illetve ÁBPE II. vizsgával, 
a belső ellenőrzés területén több éves, a költségvetési szervek területén pénzügyi munkatársként három évtizedes gyakorlattal rendelkezem, és jelenleg 
is ezen a területen dolgozom.  
 
 
                                                                                        Tisztelettel: 
 
Tapolca,2016.november 2.                                                                       
 
                                                                                                                                  Molnár Erika 
                                                                                                                          Regisztrált belső ellenőr 
                                                                                                                            Reg.szám: 5113112     
                                                                                                                              Egyéni vállalkozó 

 
 



1. melléklet 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve 
 
A Képviselő-testület rendszeresen 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. 
 
Január - szükség szerint 
 
Február 
 

1) Úrkút Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 
rendelet tervezete Úrkút község egészségügyi alapellátási körzeteiről 

           
3) Beszámoló a Közösségi Ház és könyvtár 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi 

terveiről 
Előterjesztő: polgármester 
 

4) Vegyes ügyek. 
a) Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község Önkormányzat  

Polgármestere részére 
Előterjesztő: alpolgármester 

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

kötelezettségek megállapítására 
 Előterjesztő: polgármester 
 

 c) A polgármester 2017. szabadságolási terve 
 Előterjesztő: alpolgármester 

 
Március  
 

1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Beszámoló az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról 
Előterjesztő: jegyző 
 

3) Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: polgármester 

 
4) Döntés közbeszerzések megindításáról 

Előterjesztő: polgármester 
 

5) 2017. évi intézményi étkezési térítési díjak 
Előterjesztő: polgármester 
    



6) 2017/2018-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a 
beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

7) Beszámoló Úrkút község közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Rendőrkapitányság – körzeti megbízott 
 

8) Vegyes ügyek 
a) Döntés civil szervezetek támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 
 
Április 
 

1) Rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: költségvetési főmunkatárs 

 
2) Ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: polgármester 
 

3) Döntés a közbeszerzési eljárások nyerteseiről 
Előterjesztő: polgármester 

 
4) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) 

önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013 (III.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

5) Vegyes ügyek 
a) Úrkút Csokonai u. 1/1 sz. alatti lakás bérbeadása 

 
Május 
 

1) Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, 
valamint a 2017/2018. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje, és 
a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok 
Előterjesztő: óvodavezető 

 
2) Tájékoztatás a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 
 

3) Vegyes ügyek 
 
Június, július, augusztus (nyári ülés) szükség szerint 
 
 
Szeptember  
 

1) Úrkút Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosítása – 
szükség esetén 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) A szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása – amennyiben a pályázat 

kiírásra kerül 



Előterjesztő: polgármester 
 
3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 

fordulójához történő csatlakozás – amennyiben a pályázat kiírásra kerül 
Előterjesztő: polgármester 

 
4) A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: polgármester 
 

5) Vegyes ügyek 
a) Úrkút Csokonai u. ½  sz. alatti lakás bérbeadása 
b)Úrkút Csokonai u. 1/3 sz. alatti lakás bérbeadása 

 
Október 
 

1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása - szükség esetén 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól – amennyiben a 
pályázat kiírásra kerül 

Előterjesztő: polgármestert 
 

3) Vegyes ügyek 
a) Úrkút Csokonai u. ¼ sz. alatti lakás bérbeadása 
 Előterjesztő: polgármester 

 
November 
  

1) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést készíti: jegyző 

 
2) Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése 

Előterjesztő: polgármester  
 

3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017 – 
pályázatok elbírálása  
Előterjesztő: polgármester 

 
 
December 
 

1) Úrkút Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosítása – 
szükség esetén 
Előterjesztő: polgármester 

 
2) A képviselő-testület 2018. évi munkaterve 

Előterjesztő: polgármester 
 

3) 2018. évi belső ellenőrzési terv 
 
 

Előterjesztő: polgármester 
 



4) Úrkút Római Katolikus Egyházközség beszámolója a temetők fenntartásáról 
    Előterjesztő: polgármester 

 
5) Vegyes ügyek 

 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
December  …. 
 
1) Tájékoztató Úrkút Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról, 2018. évi 

tervei 
Előterjesztő: polgármester 

 
 


