ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám: URK/80-8/2018
MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 12-én (csütörtökön) 16.10
órai kezdettel megtartandó ülésére.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Napirendi pontok:
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete a térítési díjakról szóló 5/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: polgármester
3) Előirányzat átcsoportosítása az óvodai felújítások elvégzésére
Előterjesztő: polgármester
Napirendi pontok tárgyalása után:
1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak).
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2018. július 9.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2018. (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.)
(továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Úrkút, 2018. július 12.

Fülöp Zoltánné
polgármester

dr. Puskády Norbert
jegyző
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1. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 10/2013.(IV.30) önkormányzati rendelethez”

Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti alaptevékenysége
011130
011220
013320
013350
016010
016020
045120
045160
052020
063020
064010
066020
072111
072112
074031
074032
081030
081041
091120
091130
091140
096015
096025
107051
107052
052080
063080
082091
041232
041233
041236
082044
109010
106010
106020
066010
104042
082042
104031

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Köztemető-fenntartás és működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés, kezelés, ellátás
Közvilágítás
Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Könyvtári szolgáltatás
Szociális szolgáltatások igazgatása
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Zöldterület-kezelés
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
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Általános indokolás
Úrkút Község Önkormányzata a tavalyi év során mini bölcsőde kialakítására nyert el
támogatást, mely összegből hamarosan megkezdődhet a bölcsődei helyszín kialakítása. A
bölcsődével kapcsolatos kiadásokat külön kormányzati funkción szükséges könyvelni, ezért a
szervezeti és működési szabályzat módosítása szükséges.
Részletes indokolás
1. §-hoz
Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti alaptevékenységének listája kibővül a
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása funkcióval.
2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Előzetes hatásvizsgálat
1.Társadalmi hatások
A rendelet-tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.
3. Környezeti következmények, hatások
A rendelet-tervezetnek környezeti következménye, hatása nincs.
4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendelet-tervezetnek egészségügyi következménye, hatása nincs.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet végrehajtása az adminisztratív terheket nem növeli.
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet-tervezet megalkotása szükséges a mini bölcsőde kialakításához.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezetet készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Úrkút, 2018. július 9.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2018. (...) önkormányzati rendelete
a térítési díjakról szóló 5/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ának (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a térítési díjakról szóló 5/2018.
(III.29.) önkormányzati rendeletének 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:
a) ebéd 380,- Ft/nap
b) ebéd kiszállítással 380,- Ft/nap”
2. § Ez a rendelet 2018. augusztus 1. napján lép hatályba.
Úrkút, 2018. július 12.

Fülöp Zoltánné
polgármester

dr. Puskády Norbert
jegyző

Általános indokolás
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2018. (VI.14.) határozatában a szociális
étkeztetés Bujtor József egyéni vállalkozótól történő megrendeléséről döntött. Mivel Bujtor
József ev. 600,-Ft/nap/fő ajánlatot adott, ezért a térítési díj összege a rendelet-tervezet szerinti
összegre csökken. A térítési díj összege megegyezik a szolgáltatási önköltség összegével.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A szociális étkeztetés térítési díját tartalmazza. Bujtor József ev. kiszállítással és kiszállítás
nélkül is 600,- Ft/fő/nap összegre adott ajánlatot, mely csökken az állami támogatás összegével,
így térítési díj összege 380,- forintra csökken.
2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Előzetes hatásvizsgálat
1.Társadalmi hatások
A rendelet-tervezet alacsonyabb összegben állapítja meg a térítési díj összegét, mely hozzájárul,
hogy az alacsony jövedelemmel rendelkezők is igénybe tudják venni a szolgáltatást.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezet önkormányzati költségvetésre gyakorolt hatása nincs, azonban a lakosság
olcsóbb áron tud hozzájutni a napi egyszeri meleg ételhez.
3. Környezeti következmények, hatások
A rendelet-tervezetnek környezeti következménye, hatása nincs.
4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendelet-tervezetnek egészségügyi következménye, hatása nincs.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet végrehajtása az adminisztratív terheket növeli, mivel a térítési díj számlázása a
Hivatal dolgozóit fogja terhelni.
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet-tervezet megalkotását a szociális étkeztetés kiszervezése teszi szükségessé. A külső
vállalkozótól történő megrendelés gazdaságosabbá teszi a szolgáltatást, így a személyi térítési
díjat a szolgáltatási önköltséghez kell igazítani.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezetet készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Úrkút, 2018. július 9.
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/80-8/2018

3. napirendi ponthoz
ELŐTERJESZTÉ S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 12-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Előirányzat átcsoportosítása az óvodai felújítások elvégzésére
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda vezetője költségvetési előirányzat módosítását kérelmezte.
Már az óvodai beszámolóban is jelezte, hogy az óvoda Mester utcai székhelyén a lépcső szétfagyott, a
járólapok fellazultak, a beton lemorzsolódott. Javítása nem célravezető, új lépcső építésével oldható meg
a biztonságos közlekedés.
A másik megoldásra váró feladat pedig a Május 1 téri épületet határoló kerítés javítása, ahol szintén
folyamatosan omladozik a beton, illetve a kerítéselemek is több helyen cserére szorulnak.
A nyári időszakban a kőműves feladatok elvégzésére rendelkezésünkre áll közfoglalkoztatott, így az
anyagköltségek biztosításával költséghatékonyan oldhatók meg a szükséges javítások, építések.
Javaslom, hogy a gazdasági tartalék terhére 500 000,- Ft-ot csoportosítson át a képviselő-testület az
óvoda lépcsőjének átépítésére, illetve az óvoda kerítésének javítására.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Úrkút, 2018. július 9.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Mester utcai óvoda lépcsőjének
átépítésével és a Május 1 téri óvoda kerítésének felújításával.
2) Az 1. pontban foglalt feladatok költségeinek finanszírozására 500 000,- forintot átcsoportosít a
gazdasági tartalék terhére.
3.) Felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat-módosítás költségvetési rendeletben történő átvezetéséről
gondoskodjon.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: 1. pont folyamatos
2. pontra legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás

