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MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
2012. december 10-én (hétfőn) 17, 00 órai
kezdettel ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Községháza – tanácskozó terem.
Napirendi pontok:
1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2007.
(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása – rendelet-tervezet.
Előadó: polgármester
2) Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet-tervezet.
Előadó: polgármester
3) A Hauser Lajos Általános Iskola állami fenntartásba adásával
kapcsolatos feladatok.
Előadó: polgármester
4) Vegyes ügyek.
a) Háziorvosi és fogorvosi vállalkozások Feladat-ellátási szerződés
módosítása.
Előadó: polgármester
b) Szociális Étkeztetés Szakmai Programja.
Előadó: polgármester
c) Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosítása.
Előadó: jegyző
d) Hauser Lajos Általános Iskola Alapító okiratának módosítása.
Előadó: jegyző
e) Könyvtári szolgáltatásra vonatkozó megállapodás.
Előadó: polgármester
f) Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi
munkaterve.
Előadó: polgármester
Napirendi pontok tárgyalása után:
Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben van).
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Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.

Úrkút, 2012. december 6.

Fülöp Zoltánné
polgármester

2

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
18/2012.(XII. 11.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
6/2007.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényéről szóló törvény
32.cikk (2) bekezdésben meghatározott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8.§(1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25.§ (3) ad) pontja alapján a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2007.(III.29.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: R.) módosításáról a következőt rendeli el:
1.§ A R. 23.§ helyébe a következő 23.§ lép:
„23. §(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
(2) Az (1) bekezdés szempontjából rászorulónak kell tekinteni:
a) az 65 éven felüli vagy
b) a tartósan beteg egyedülélő vagy
c) a fogyatékos vagy
d) a szenvedélybeteg vagy
e) a hajléktalan kérelmezőt.
(3) Tartós betegség miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a házorvos igazolja, hogy a
betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést.
azaz pl.: erősen legyengült, fekvő beteg, stb.
(4) Fogyatékosság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó orvosi
szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes
biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: testi fogyatékossága, értelmi
fogyatékosság, pszichiátriai állapot.
(5) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó
szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem
képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: olyan szenvedélybeteg, ami
miatt képtelen az ellátás biztosítására.
(6) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy
nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, s a
hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.
(7) Az önkormányzat az ellátottal megállapodást köt, melynek formáját az étkeztetés szakmai
programjában határozza meg.
2.§ Az R. 24.§ helyébe a következő 24.§ lép:
„24.§ (1) Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult
köteles megfizetni. Amennyiben a jogosult jövedelemmel nem rendelkezik, a térítési díjat a jogosult
tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni.
(2) A szociálisan rászorultak személyi térítési díját és az intézményi térítési díj mértékét
képviselőtestület évenként az étkezési térítési díjakról szóló rendeletében határozza meg.
(3) Az önkormányzat az étkeztetést az önkormányzat fenntartásában működő Napközi Otthonos
Óvoda Konyháján keresztül biztosítja.
(4) Az ellátás megszűntetésének esetei:

a) a szolgáltatás megszűntetésével,
b) a jogosult halálával,
c) határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával,
d) a jogosult, vagy a törvényes képviselője kezdeményezésére.”
3. § Ez a rendelet 2013. január 1 napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Kihirdetve: 2012. december 11.
Rostási Mária
jegyző

Rostási Mária
jegyző

Indoklás
1-2.§-hoz
Úrkút Község Önkormányzata szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
6/2007.(III.29.) önkormányzati rendelete szabályozza a szociális ellátások, alapszolgáltatások
körét,ezen belül az étkeztetést.
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (Szt.)
62.§szerint:
„(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani,különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat
rendeletben
határozza meg.”
Az Szt. 92.§ (2) bekezdése értelmében:
„Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti rendeletben
szabályozza
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit;
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját;
c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani;
d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;
e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;
f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési
díj
csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;
g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő
kérdéseket;
Úrkút Község Önkormányzata 6/2007.(III.29.) önkormányzati rendelete nem teljes körűen
szabályozta az ellátást igénybe vevők körét, a korukra való tekintet esetében, és az ellátás
megszűntetésének eseteit, módjait, továbbá a megállapodással összefüggő kérdéseket, ezért szükséges
a szabályozás kiegészítése.
3. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről, valamint hatályon kívül helyezésének időpontjáról rendelkezik.

Községi Önkormányzat
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 10.-i ülésére.
Tárgy: Szociális célú tűzifa vásárlásához saját rész biztosítása.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselőtestület!
A Belügyminisztérium a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XI.28.) BM rendelete
(továbbiakban: R.) önkormányzatunk részére 5 m3 tűzifa vásárlásához biztosított
kiegészítő támogatást. Ezt a támogatást azok az önkormányzatok kapják, amelyek
egy előzetes felmérés alapján igényüket a Belügyminisztérium felé jelezték.
Önkormányzatunk igénye 50 m3-nyi fa volt.
Az önkormányzatok a 12000 FT/m3 + áfa összegű támogatásban részesülnek. Ez az
esetünkben 76.200.- Ft. támogatást jelent. A megállapított támogatási összeg az
erdőgazdálkodók által szabott kedvezményes ár részbeni fedezetéül szolgál, melyet
az önkormányzat 2000 FT/m3 + áfa összeggel egészít ki, vagyis 12.700.- Ft-al .
Ezt az összeget az önkormányzatnak még a fuvarköltséggel kell kiegészíteni.
Az összeget 2013. február 15-ig kell felhasználni.
Fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és a rendelet elfogadását.
Úrkút, 2012. december 3.
Fülöp Zoltánné
polgármester
.
Hatásvizsgálat
Várható társadalmi hatás
A rendelet azokat a szociálisa rászorult személyeket támogatja, akiknek a téli tüzelő
megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.

Várható gazdasági, költségvetési hatás
A rendelet végrehajtása – előreláthatólag 12.700.- Ft. összegű - önerőt, valamint a
kiszállítás költségét jelenti, mint pénzügyi tehertételt az önkormányzat
gazdálkodásában. Ennek fedezetét a szociális ellátások között tervezünk.
Várható környezeti és egészségi következményei
A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a
szegényebb családok által használt egyéb anyagok (sok esetben, gumi, műanyag,
stb.) eltüzelése. Emiatt, ha kis mértékben is, de csökkenhetnek az allergikus és
asztmatikus, illetve légzőszervi betegségben szenvedők tünetei. Ugyanakkor a
fűtetlen lakások miatt kialakuló megfázásos betegségek száma is csökkenhet, mely
által a gyógyszerfogyasztás is mérséklődhet.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet végrehajtása plussz adminisztratív terheket nem ró a Polgármesteri
Hivatalra.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 59/2012. (XI. 28.) BM. rendelet alapján Úrkút Község
Önkormányzata 5 m3 szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatást kapott.
Ennek igazságos elosztása, valamint az említett jogszabály előírása érdekében helyi
rendelet megalkotása vált szükségessé.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek
A tervezetben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek a
Polgármesteri Hivatalon belül biztosítottak.
Úrkút , 2012. december 04.

Rostási Mária
jegyző

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. (XII…..) önkormányzati rendelete
Szociális célú tűzifa juttatásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa
juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a Szociális Bizottságra ruházza át, aki
a jogosultságról egyedi határozattal dönt.
2. § (1) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.)Kormányrendeletben foglaltakat az
e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a) Nyugdíjminimum: a kérelem elbírálásakor érvényben lévő öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege,
b) a jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a
kérelem benyújtását megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a
megelőző egy évet kell tekinteni.
c) lakóhely, tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározottak,
d) környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti helyszíni szemle,
amelynek célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak,
kötelezettségei teljesítésének vizsgálata.
e) Háztartás: az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel
rendelkezők közössége, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A
háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást
nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai
folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik
3. § (1) Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló
személynek, aki Úrkút településen bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen él és
az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére
állapítható meg a támogatás.

(3) Úrkúti lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy
kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.
4. § (1) Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek
egyidejű fennállása esetén , 1 m 3 mennyiség erejéig az:
a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben
meghatározottak szerint Úrkút Község Polgármesteri Hivatalában (a
továbbiakban: Polgármesteri hivatal) benyújtotta,
b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén ennek 200%-át, és a háztartás
tagjai egyikének sincs vagyona,
c) akinek, vagy a háztartásában élő személyek valamelyikének nincs a
birtokában 2 m3-t meghaladó mennyiségű tűzifa, és
d) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik
(2) E rendelet alapján a szociális célú tűzifára jogosult kérelmek kielégítésének
sorrendje:
a) aktív korú ellátott során a
Előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki a szociális ellátásokról szóló 1993.évi
III. törvény 33-37/C.§.-ában szabályozott aktív korúak ellátására, azaz rendszeres
szociális segélyre, vagy foglalkoztatási helyettesítő támogatásra, az Szt. 38-39.§-a
alapján lakásfenntartási támogatásra jogosult.
5.§. Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának
kezdő
időpontja 2013. január 03.
6. § A térítésmentes szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig
fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló 5 m 3 nagyságú
készlet határozattal kiutalásra nem került.
7.§ A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás
során környezettanulmány végezhető.
8.§ A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.
9.§ Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti,
vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta,
köteles az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 14 000 Ft + ÁFA/m 3, valamint
a kiszállítás költségének visszafizetésére.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2013. március 31-én
hatályát veszti.
Fülöp Zoltán Gyuláné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendelet 2012 ……………....napján került kihirdetésre.
Rostási Mária
jegyző

Általános Indokolás
A rendelet megalkotását a nagyobbrészt állami forrásból megvalósuló, szociális
alapú tűzifa támogatásra vonatkozó 59/2012.(XI.28) BM rendelet indokolja.
Ennek alapján az önkormányzat 5 m 3 tűzifa megvásárlásához kap 76.200 Ft összegű
támogatást. Ezen támogatásból megvásárlásra kerülő tűzifa elosztásának
szabályairól rendeletben szükséges intézkedni.

A rendeletben a jogosultsági feltételek megállapítását arra tekintettel határoztuk meg,
hogy lehetőség szerint a szociálisan legrászorultabb személyek részesüljenek az
ingyenes tűzifa juttatásban.
Az ellenőrzés valamint a szankcionálás lehetősége azt a célt szolgálja, hogy a
jogosultak saját szükségletükre használják fel a természetben nyújtott támogatást.
Részletes indokolás
1.§ - hoz
A megállapítás a Szociális Bizottsági hatáskörbe történő utalását az indokolja, hogy
a jogosultsági feltételek részletesen kidolgozottak valamint az, hogy szükséges a
minél gyorsabb döntés meghozatala.
2.§ - hoz
E rendelet alkalmazása során a szociális tárgyú jogszabályokat az e rendeletben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
3.§ - hoz
A szociális célú tűzifára Úrkút községben élő és itt bejelentett állandó lakcímmel
rendelkező kérelmező lehet csak jogosult. Fontos, hogy lakóingatlanonként csak egy
kérelmező támogatható és hogy egy személy csak egy háztartásban vehető
figyelembe.
4.§ - hoz
A jogosultsági feltételek részletes szabályairól
együttesen kell fennállniuk.

rendelkezik. E feltételeknek

5.§ - hoz
A szociális célú tűzifára vonatkozó igényeket 2013. január 02-től lehetne benyújtani a
Polgármesteri Hivatalhoz.
6.§-hoz
Az önkormányzatnak térítésmentesen adható tűzifája 5 m 3 lesz. Ezen készlet
kimerülését követően nem lesz lehetőség újabb erre vonatkozó igények
kielégítésére.
7.§ - hoz
Környezettanulmány végzésének lehetőségét biztosítja ez a rendelkezés.
8.§ - hoz

Éppen a rendelkezésre álló keret miatt szükséges azt kimondani, hogy a jogosultság
megállapítása a beérkezés sorrendjében történik. A beérkezés dátumát a Hivatalban
történő „érkeztetés” igazolja.
9.§ - hoz
A jogtalan felhasználás, illetve a jogtalan igénylés esetére vonatkozóan tartalmaz
rendelkezést.
10.§ - hoz
A hatályba lépésről, illetve a hatályon kívül helyezésről rendelkezik ezen paragrafus.
Önkormányzatunknak 2013. március 31-ig kell elszámolnia a kapott támogatással az
Államkincstár felé.

KÉRELEM TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ
Személyi adatok
1. Név: …………………………………………………………….………………………………………..
2. Születési név: …………………………………………………………………………………………….

3. Születési hely és idő:…………………………………………………………….....................................
4. Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………...
5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: …………………………………...…………………
6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ………………………………..
7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………....………..
8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.

9. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):
Név
/lánykori név is/

Kérelmezőhöz
fűződő kapcsolat Születési idő
Családi állapot /pl. házastárs,
élettárs, gyermek /év, hó, nap/
stb./

Anyja neve

Foglalkozása

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
KITÖLTÉSI UTASÍTÁS
1.
Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több
lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni.
2.
A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni.
3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónap, a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell
együttesen figyelembe venni.
4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak
fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz
csatolni kell.
5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő személyek
számával.
6. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a lakóingatlanban élő nagykorú személyeknek is alá kell
írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele azonos lakóingatlanban élő személy nem cselekvőképes,
helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

-2B) Jövedelmi adatok
Forintban
A jövedelmek típusai

Kérelmező A lakóingatlanban élők jövedelme
jövedelme a)
b)
c)
d)

e)

Összesen
fg

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYED, GYES, GYET,
családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás (munkanélküli járadék, képzési
támogatás, rendszeres szociális
segély, ápolási díj, rendszeres
gyermekvédelmi támogatás stb.)
7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, őstermelésből,
értékpapírból származó jövedelem,
kis összegű kifizetések stb.)
9. A lakóingatlanban élők havi nettó
jövedelme összesen
Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
2 m3-nél nagyobb tűzifa készlettel :
Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:

rendelkezem
rendelkezem

nem rendelkezem
nem rendelkezem

Önkormányzattól aktív korúak ellátásában, lakásfenntartási támogatásban : részesülők
részesülők

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult
szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Úrkút, 2013. .. …………… hó …. nap

...........................................................
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

MEGÁLLAPODÁS
a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadásátvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról
amely létrejött egyrészről
Úrkút Község Önkormányzata
székhelye:8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
képviseli: Fülöp Zoltán Gyuláné
törzsszáma:734192
adóigazgatási azonosító száma:15734192-2-19
bankszámlaszáma:11748038-15734192
statisztikai számjele:15734192-8411-321-19
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
képviseli: Fülöp-Bornemisza Szilvia tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) – a továbbiakban együtt: „Felek” – között az alulírott
napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában
fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal
Átvevőt jelölte ki. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése
alapján 2013. január 1-jétől az Átvevő fenntartásába kerülő köznevelési feladatot ellátó
intézményekkel kapcsolatos fenntartói, működtetői, valamint egyes irányító jogokat és
kötelezettségeket Átvevő veszi át.
A megállapodás célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átvételéhez
kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása, az átvételre kerülő
intézmények köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében, a korábban e feladatok
ellátását szolgáló vagyonelemek, tárgyi eszközök megosztásához, Átvevő ingyenes
használatába/vagyonkezelésébe adásához, a foglalkoztatottak, illetve létszám átadásátvételéhez, a jogok és kötelezettségek meghatározásához, megosztásához szükséges keretek
biztosítása. E célok megvalósítása érdekében Felek a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 2012. évi CLXXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Törvény) 13.§ (2) a) pontja alapján az alábbiak szerint állapodnak
meg.
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II.
A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI
1. Az átvételre kerülő köznevelési intézmény jogutódja az oktatásért felelős miniszter
irányítása alatt álló Átvevő, amely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervként gyakorolja az átvételre kerülő intézmények felett a jogszabályban meghatározott
fenntartói, irányítói jogokat. Az intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokba
2013. január 1-jétől Átvevő lép.
2. Az intézmény átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlásra a
Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.
III.
A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
1. Az Átadó által fenntartott köznevelési intézmény, az intézmény, fenntartásához,
működtetéséhez, illetve a feladatellátásához kapcsolódó foglalkoztatottak, a jogok és
kötelezettségek átadás-átvételéhez, valamint az átadó tulajdonában álló, az intézmény(ek)
elhelyezését, valamint a fenntartásához, működtetéséhez szükséges ingó- és ingatlan
vagyonelemekre Átvevő javára történő vagyonkezelői jog alapításához kapcsolódó főbb
feladatok, a Felek jogainak és kötelezettségeinek a meghatározása.
2. Átadó átadja Átvevő részére a Törvény alapján állami fenntartásba kerülő intézményt,
valamint ahhoz kapcsolódóan
a) a rendelkezésére álló, a köznevelési intézmények működését biztosító alapító, létesítő
okiratok, szabályzatok, hatósági engedélyek eredeti, annak hiányában hitelesített
példányát;
b) az intézményben használt bélyegzők nyilvántartását;
c) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó
vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és az
adósságállományról szóló dokumentumokat;
d) az átadásra kerülő köznevelési intézmény 2012. évi költségvetéséről, valamint a 2012.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló évközi és éves beszámolókról szóló
dokumentumokat;
e) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel
szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de
érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más
vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és
annak indokairól szóló dokumentumokat, illetve tájékoztatást, külön kiemelve az
európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket;
f) Átadó által tett, a köznevelési intézmény(ek)re háruló, az átadás-átvétel napján
hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb
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kötelezettséget alapító intézkedésekről szóló tételes és szükséges magyarázatokkal
ellátott kimutatásokat;
g) az átadásra kerülő köznevelési intézményhez kapcsolódó hazai és Európai Uniós
társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló
dokumentumokat;
h) Tájékoztatást a köznevelési intézmény tevékenységéhez kapcsolódó, vagy azt
elősegítő alapítványokról (alapítvány neve, célja, kuratórium tagjai, elérhetőségek).
3. Átadó a Törvényben meghatározott, a köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói,
működtetői joggyakorlás teljes körű ellátásának biztosítására 0 foglalkoztatottat Átvevő
részére átad. Átadó átadja továbbá Átvevő részére, a köznevelési intézmény –
Törvényben meghatározott – foglalkoztatottainak létszámát.
4. Átadó a tulajdonát képező, a köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához szükséges,
illetve az Átvevő fenntartói joggyakorlásához, az átadásra kerülő szakmai és funkcionális
létszám munkafeltételeit biztosító informatikai, multifunkcionális és tárgyi eszközökre,
valamint gépjárművekre Átvevő részére vagyonkezelői jogot biztosít.
5. Átadó a tulajdonát képező, az átvételre kerülő köznevelési intézmények elhelyezését,
szakmai feladatellátását biztosító ingatlanokra Átvevő részére vagyonkezelői jogot
biztosít.
6. Átadó a tulajdonát képező, Átvevő fenntartói joggyakorlásához szükséges, valamint a
területi szervének elhelyezésre szolgáló ingatlan(ok)ra Átvevő részére ingyenes használati
jogot biztosít.(E pontban foglaltak átadására nem került sor.)
IV.
A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA
A Megállapodás rögzíti az átadásra kerülő köznevelési intézmények teljes körét, a feladatok, a
létszám átadás-átvételének és a vagyon vagyonkezelésbe adásának személyi, tárgyi, dologi
feltételeit, valamint rendelkezik a Megállapodás aláírását követően az átadásig keletkező
jogokról és kötelezettségekről.
a) A köznevelési feladatot ellátó intézmény(ek) átadása*
a) Fenntartásra és működtetésre átadásra kerülő köznevelési intézmény:
sorszám OM azonosító
Intézmény neve
Intézmény székhelye
1
037068
Hauser Lajos Általános Iskola
8409 Úrkút, Rákóczi u. 42.
*A táblázat az intézmények számának megfelelően sorok beszúrásával bővítendő. Az átadásra kerülő intézmények száma függvényében a
táblázat a megállapodás mellékleteként is elhelyezhető, ebben az esetben itt erre utalni szükséges. A nem értelmezhető táblázat törlendő!

1. Köznevelési intézményenként, a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek
felhasználásával rögzíteni kell:
a) Az intézményi feladatellátás helyét, amely során ki kell térni arra, hogy az intézmény
elhelyezésére szolgáló ingatlannak ki a tulajdonosa (Átadó tulajdona, más
önkormányzat tulajdona, más (jogi) személy, állami tulajdon), az ingatlanon milyen
jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek, perfeljegyzések, fenntartási
kötelezettségek, a projekt támogatáshoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség),
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feltüntetve a támogatásból megvalósuló projekt által érintett ingatlanokat (a
támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével).
b) Az intézmény 2012. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására
vonatkozó adatokat, összegszerűen részletezve.
c) Az intézmény fenntartásával, működtetésével kapcsolatos, az átadás-átvétel napján
hatályos szerződésállományt, ezen belül a szerződés típusát a megállapodás 11.
mellékletében rögzített bontás szerint, valamint az intézményhez kapcsolódó azon
szerződéseket, megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és
jogot keletkeztethetnek.
d) Az intézményre vonatkozó követelésállományt a 12. mellékletben rögzített bontás
szerint.
e) Az intézménnyel összefüggő, folyamatban lévő peres ügyeket a 13. mellékletben
rögzített bontás szerint.
f) Az intézmény teljes vagyonleltárát, a vagyonkezelésbe átadásra kerülő:
-

ingatlanok tekintetében az ingatlan adatainak, továbbá a könyv szerinti érték és az
utolsó vagyonértékelés bemutatásával,
- az ingó vagyon tekintetében a leltárívek csatolásával,
- gépjárművek tekintetében a 4. mellékletben rögzített bontás szerinti kimutatással,
feltüntetve a támogatott projekt keretében beszerzett vagyonelemeket (a támogatást
nyújtó és a projektszám feltüntetésével).
g) A 14. és 14/a mellékletben rögzített bontás szerint az intézményre vonatkozó
folyamatban levő, illetve tervezett közbeszerzések bemutatását, külön kitérve a
támogatott
projekt
keretében
megvalósuló
beszerzésekhez
kapcsolódó
közbeszerzésekre (a támogatást nyújtó és a projektszám feltüntetésével).
2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátásához
szükséges informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából soron kívül
intézkednek:
a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerződések átadás-átvételéről,
b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről,
c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,
d) a rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételéről.
b) A foglalkoztatottak átadás-átvétele
A foglalkoztatottak átadására 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor:
1. A Törvény értelmében a köznevelési és szakképzési igazgatási feladatokat, az intézmény
fenntartásával, irányításával összefüggésben szakmai feladatokat, valamint a fenntartói
jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó
átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma: 0 fő
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Szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: 0 fő
Funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: 0 fő
Az intézmény működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottak összes létszáma: 0 fő
Az átadásra kerülő foglalkoztatottak létszámát munkakörökre lebontva a 2. melléklet tartalmazza.
2. Az átvételre kerülő köznevelési intézmény átadásra kerülő összes foglalkoztatotti
létszáma: 18 fő
Betöltve átadott státuszok száma: 17 fő
Betöltetlenül átadott státuszok száma: 1 db
Az átvételre kerülő köznevelési intézmény intézményi státuszához nem köthető
foglalkoztatottak:
a) prémiumévek programban részt vevő(k) száma: 0 fő;
b) megbízási jogviszonyban rendszeresen foglalkoztatott:
ba) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott óraadó(k) száma: 2 fő
bb) egyéb megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma:0 fő.
Az átadásra kerülő intézményi létszámot intézményenként az 1. melléklet tartalmazza,
amelyben külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát.
3. Átadó a betöltött státuszokon szereplő, az 1. és 2. mellékletben felsorolt foglalkoztatottak
személyi anyagát 2012. december 31-ig átadja Átvevőnek.
4. A Törvény alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2013. január 1-jétől a
munkáltató személyében változás következik be, az átvételre kerülő foglalkoztatottak
munkáltatója 2013. január 1-jei hatállyal Átvevő. Felek kötelezettséget vállalnak arra,
hogy a munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban a jogszabályok
által a munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben
eleget tesznek.
c) A tárgyi eszközök átadása:
Felek rögzítik, hogy Átadó a megállapodás tárgyát képező intézménnyel, illetve létszámmal
együtt, 2013. január 1-jei hatállyal, a köznevelési feladat ellátáshoz, az intézmény
fenntartásához, működtetéséhez kapcsolódó tárgyi eszközállomány vagyonkezelői jogát átadja
Átvevőnek az alábbiak szerint:
I.

a b/1) pont alapján átadásra kerülő foglalkoztatottakhoz kapcsolódóan
a.

a létszámnak megfelelő számú, a munkavégzés feltételeit biztosító informatikai eszközállományt, amely magába foglalja a személyi számítógépeket a kapcsolódó perifériaelemekkel együtt (monitor, billentyűzet, egér, nyomtató);

b. multifunkcionális eszköz tekintetében Átadó létszámára lebontott intézményi
darabszám felhasználásával az átadandó létszám arányához igazított darabszámot;
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c. az átadandó létszámnak megfelelő számú, a munkavégzés feltételeit biztosító
irodai bútort (íróasztal, szék, görgős elem, lehetőség szerint személyenként egy
szekrény).
II.

az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, működtetéséhez, az intézményben ellátott tanulók oktatás-neveléséhez szükséges, az intézményben nyilvántartott informatikai, multifunkcionális, illetve tárgyi eszközöket, iskolai bútort, taneszközt, gépjárművet.

Az I. pontban szereplő létszámhoz kapcsolódó, átadandó tárgyi eszközök listáját a
megállapodás 5. és 10. melléklete tartalmazza.
A II. pontban szereplő létszámhoz, illetve az intézményben ellátott tanulók oktatás-neveléséhez kapcsolódó tárgyi eszközök listáját intézményenként a megállapodás 3. és 9. melléklete
tartalmazza.
d) A gépjárművek átadása
A gépjármű(vek) vagyonkezelésbe átadására nem kerül sor.
Az átadott köznevelési intézmény fenntartásához, működtetéséhez az intézményben ellátott
tanulók oktatás-neveléséhez, a köznevelési feladatok ellátásához szükséges, Átvevő ingyenes
használatába, vagyonkezelésébe átadásra kerülő gépjárművek adatait a megállapodás 4. és 6.
melléklete tartalmazza. (Nem került kitöltésre.)
e) A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása
1. Átadó átadja Átvevő részére azokat a 15. mellékletben meghatározott, a köznevelési
intézményt érintő projekteket, amelyekben a Törvény szerint Átadó, mint projektgazda
jogutódja Átvevő. A projektekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében a
Törvény 16-18.§-ában foglaltak az irányadók.
2. A megállapodás aláírásával egy időben Átadó (projektgazda) teljes körű tájékoztatást
nyújt Átvevő részére projektek(ek) előrehaladásáról, a projektekkel kapcsolatos
valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról, egyben meghatalmazza
Átvevőt (jogutód projektgazda), hogy a támogatási szerződés módosításával
kapcsolatos eljárásban nevében eljárjon.
3. Átadó átadja Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját, amelyhez
csatolja a dokumentumok tételes listáját.
V.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2012.
december 12-i szerinti állapotot veszik alapul.
Átadó tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve lehetőség
számbavételéről, amely az adott köznevelési intézmény működését érdemben befolyásolhatja,
valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további tényekről, körülményekről.
Átadó a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékleteket, kimutatásokat,
tájékoztatókat, beszámolókat az alábbi határidőkig adja át Átvevő részére:
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-

a szerződés aláírásával egyidejűleg, legkésőbb 2012. december 15-ig: 1., 2., 4., 6., 7., 8.,
11.,12., 12/a.,13, 14., 14/a., 15. mellékleteket, az intézmény alapító dokumentumát,
szabályzatainak listáját, tájékoztatást a peres ügyek állásáról, az érvényesíthető, pervagy vitarendezés tárgyává tehető igényről, jogosultságról, egyéb fontos, az intézmény
működését meghatározó kérdésről;

-

2012. december 31-ig: az átadásra kerülő foglalkoztatottak személyi anyagait,
tájékoztatást a köznevelési intézmény 2012. évi költségvetési helyzetéről (évközi
beszámolók), a 2012. évi normatíva igényléssel, lemondással kapcsolatos tájékoztatást, a
bélyegzők nyilvántartását, a hatósági engedélyeket, a köznevelési intézmények
tevékenységéhez kapcsolódó alapítványokról készült tájékoztatást;

-

2013. január 31-ig: projektek dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok
tételes listáját;

-

2013. február 15-ig: 3., 5., 9., 10. mellékleteket;

-

2013. április 30-ig: a Törvény mellékletében meghatározott jegyzőkönyvet;

-

2013. május 15.: az intézmény 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót.

Felek megállapodnak, hogy a megállapodásban megjelölt vagyonelemekre 2013. január 15-ig
vagyonkezelői jogot keletkeztető szerződést kötnek.
Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik,
illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről.
Átadó által kijelölt kapcsolattartó:
Neve: Rostási Mária
Beosztása:jegyző
Elérhetősége:jegyzourkut@vnet.hu
Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:
Neve: Fülöp-Bornemisza Szilvia
Beosztása: tankerületi igazgató
Elérhetősége:06-30-216-7919
Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve járnak
el.
Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és
mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Átadó a megállapodás mellékleteinek aláírásával teljes
felelősséget vállal arra, hogy az abban közölt tények adatok, információk a megállapodás
függelékét képező teljességi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően valósak, teljeskörűek
érdemi vizsgálatra alkalmasak.
A Megállapodás 6 eredeti példányban készült és példányonként 10 számozott oldalból áll,
amelyből 3 példány az Átadót, 3 példány az Átvevőt, illet meg.
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A Megállapodáshoz kitöltésre került: 1. sz. melléklet, 7. sz. melléklet , 11. sz. melléklet.
Úrkút, 2012. december

12 .”

Fülöp Zoltán Gyuláné
polgármester
átadó

Fülöp-Bornemisza Szilvia
tankerületi igazgató
átvevő

Pénzügyi ellenjegyzés:
Pichler Zoltánné
átadó
Jogi ellenjegyzés:
Rostási Mária
átadó
Egyetértek:
..................................................................
Marekné dr. Pintér Aranka
mb. elnök
átvevő

..................................................................
jogi ellenjegyző
átvevő

8

A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. melléklet: A köznevelési feladatot ellátó intézmény(ek)ben foglalkoztatottak átadásra
kerülő létszáma
2. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatokhoz
kapcsolódó munkakörben foglalkoztatottak átadásra kerülő létszáma
3. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi
eszközök
4. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó
gépjárművek
5. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok
ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök
6. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok
ellátásához kacsolódó gépjárművek
7. melléklet: A köznevelési intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok
8. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok
ellátását biztosító ingatlanok
9. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó, átadásra
kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek
10. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok
ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői
jogvédelem alá eső termékek
11. melléklet: Szerződések
12. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához, fenntartásához/működtetéséhez kapcsolódó követelésállomány, adósságállomány (12., 12/a)
13. melléklet:
A
köznevelési
intézmény
szakmai
feladatellátásához,
fenntartásához/működtetéséhez kapcsolódó folyamatban levő peres ügyek
14. melléklet: A köznevelési intézmények fenntartásával/működtetésével kapcsolatos
folyamatban levő, tervezett közbeszerzések (14., 14/a.)
15. melléklet: A köznevelési intézményekhez kapcsolódó projektek
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Függelék
TELJESSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester, mint Úrkút Község Önkormányzat
képviseletében eljáró vezető (a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon 2012.
december 12 - az átvevő részére (a továbbiakban: átvevő) a megállapodással átadottakon
túlmenően nem áll rendelkezésemre a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi LCXXXVIII.
törvényben meghatározott intézményi kör (átvett intézmények) működése körébe eső adat,
információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok
és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok
valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes
felelősséget vállalok.
Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.
Úrkút, 2012. december 12.
..................................................................
Átadó
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FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Úrkút Község Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat), Úrkút, Rákóczi u. 45. képviseli Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester,
másrészről az ANTEVENTUS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 8409 Úrkút, Május 1 tér 7.) képviseli: Dr. Zoboki Zsolt mint Működtető
(továbbiakban: Működtető)
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
1.Működtető személyes közreműködésével az Úrkút község teljes közigazgatási
területére kiterjedő háziorvosi körzet vonatkozásában az Önkormányzatnak a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében, valamint az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés a) pontjában
foglalt feladatát átvállalja.
2. A tevékenységet végző orvos neve dr. Zoboki Zsolt, aki a jelen szerződés
tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni.
3. Működtető feladatait a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 4/2000.
(II.25.) EüM. rendelet vonatkozó előírásai, valamint az egyéb jogszabályi
rendelkezések figyelembe vételével végzi.
4. A rendelés időtartama: hétfő
15.00 órától 18.00 óráig
kedd
8.00 órától 11.00 óráig
szerda
8.00 órától 10.00 óráig
csütörtök 14.00 órától 16.00 óráig
péntek
8.00 órától 11.00 óráig
5. Működtető köteles részt venni a központi háziorvosi ügyeletben.
6. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Működtető az egészségbiztosítási alap
kezelőjével, mint az úrkúti háziorvosi körzet működtetője, közvetlen finanszírozási
szerződést kössön. Működtető az 1. és 3. pontban megállapított feladatai ellátását a
finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből finanszírozza. A feladatok
ellátásához az Önkormányzat részéről pénzügyi támogatásban nem részesül.
7. Működtető a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladat OEP finanszírozását
és a OEP által nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket
saját bevételként kezeli.
8. Az Önkormányzat a tulajdonában álló Úrkút, Május 1 tér 7 szám alatti épületében
levő rendelőhelyiséget az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára
térítésmentesen a Működtető rendelkezésére bocsátja.
9. Az Önkormányzat a rendelőt a 2012. december 1. napján felvett leltár szerinti
felszereltséggel adja át Működtetőnek. Amennyiben a rendelő bármely okból a
betegellátásra alkalmatlanná válik, az Önkormányzat haladéktalanul gondoskodik a
rendelésre alkalmas másik helyiségről, a lakosság általi elérhetőség figyelembe
vételével.
10. A térítésmentesen használatba adott rendelő berendezésének és
felszereltségének szinten tartása és fejlesztése a Működtető és az Önkormányzat
közös érdeke és feladata. A leltár szerint Működtetőnek átadott felszerelési,
berendezési tárgyak az Önkormányzat tulajdonát képezik. Ugyanez vonatkozik az
Önkormányzat támogatásával beszerzett berendezési és felszerelési tárgyakra is.
11. A rendelő működési költségei a Működtetőt terhelik.
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12. A rendelő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kerül átadásra. A
rendelőhelyiségek, a várószoba és a kiegészítő helyiségek karbantartásáról (ún.
bérlői feladatok) a Működtető köteles gondoskodni és a költségei is őt terhelik. Az
ingatlan egészét érintő felújítás és korszerűsítés költségei (ún. bérbeadói feladatok)
az Önkormányzatot terhelik.
13. Működtető a háziorvosi feladatokat az általa alkalmazott, megfelelő
szakképzettségű személyek közreműködésével saját költségén látja el.
14.Működtető köteles együttműködni az Önkormányzattal, az általános egészségügyi
igazgatási és információs feladatokat ellátni. (Pl. statisztikai adatszolgáltatás, egyéb
jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt ellátása)
15. Működtető tervezett távolléte idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi
feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő
helyettesítéséről.
17. Jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik azzal, hogy a
megállapodást 6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja.
Az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
- a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti,
- folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó
előírásokat, vagy
- a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.
18. A szerződés a Működtető részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az
Önkormányzat az e szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi és felszólítás
ellenére sem teljesíti.
19. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az
Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás összegének
megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása
keretében kapott egy éves összeget.
20.Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Működtető
önhibáján kívül kerül olyan helyzetbe, hogy a háziorvosi szolgálat vállalkozási
formában történő működtetése lehetetlenné válik, úgy a jelen Megállapodással
érintett körzet egészségügyi dolgozóit – beleértve a Működtetőt is –
közalkalmazottként foglalkoztatja tovább. Ez a rendelkezés nem vonatkozik
Működtetőre abban az esetben, ha kötelezettségét önhibájából nem teljesíti.
21. Jelen megállapodás a felek közös megegyezésével írásban módosítható.
22. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor
hatályban levő egészségügyi és társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok, továbbá
a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak.
23. A felek között esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben – amennyiben annak
rendezése peren kívül nem vezet eredményre – az Ajkai Városi Bíróság illetékes.
24. Jelen megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Egyidejűleg a 2011.
november 4. napján kötött megállapodást felek közös megegyezéssel megszüntetik.
Úrkút, 2012. december
Községi Önkormányzat képviseletében
Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester
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ANTEVENTUS Szolgáltató Kft
képviseletében dr Zoboki Zsolt

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Úrkút Község Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat), Úrkút, Rákóczi u. 45. képviseli Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester,
másrészről Dr. Steinbach Andrea Klára egyéni egészségügyi vállalkozó (egyéni
váll. igazolvány nyilvántartási száma: 5607729 székhelye: 8200 Veszprém, Harmat
u. 28/B. telephely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 43.) mint Működtető (továbbiakban:
Működtető)
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
1.Működtető személyes közreműködésével az Úrkút község teljes közigazgatási
területére kiterjedő fogászati körzet vonatkozásában az Önkormányzatnak a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében, valamint az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés b) pontjában
foglalt feladatát átvállalja.
2. A tevékenységet végző orvos neve dr. Steinbach Andrea, aki a jelen szerződés
tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni.
3. Működtető feladatait a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 4/2000.
(II.25.) EüM. rendelet vonatkozó előírásai, valamint az egyéb jogszabályi
rendelkezések figyelembe vételével végzi.
4. A rendelés időtartama: hétfő 08.00 – 11.00 óráig
kedd 11.00 – 14.00 óráig
szerda 12.00 – 15.00 óráig
csütörtök 15.00 – 18.00 óráig
páros hét péntek: 11.00 – 14.00 óráig
páratlan hét péntk 08.00 – 11.00 óráig.
5. Működtető köteles részt venni a központi fogorvosi ügyeletben.
6. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Működtető az egészségbiztosítási alap
kezelőjével, mint az úrkúti fogorvosi körzet működtetője, közvetlen finanszírozási
szerződést kössön. Működtető az 1. és 3. pontban megállapított feladatai ellátását a
finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből finanszírozza. A feladatok
ellátásához az Önkormányzat részéről pénzügyi támogatásban nem részesül.
7. Működtető a jogszabályban meghatározott fogorvosi feladat OEP finanszírozását
és az OEP által nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket
saját bevételként kezeli.
8. Az Önkormányzat a tulajdonában álló Úrkút, Rákóczi u. 43 szám alatti (Közösségi
ház és Fogorvosi Rendelő) épületében levő rendelőhelyiséget az e szerződésben
foglalt feladatok ellátásának időtartamára térítésmentesen a Működtető
rendelkezésére bocsátja.
9. Az Önkormányzat a rendelőt a 2012. december 1. napján felvett leltár szerinti
felszereltséggel adja át Működtetőnek. Amennyiben a rendelő bármely okból a
betegellátásra alkalmatlanná válik, az Önkormányzat haladéktalanul gondoskodik a
rendelésre alkalmas másik helyiségről, a lakosság általi elérhetőség figyelembe
vételével.
10. A térítésmentesen használatba adott rendelő berendezésének és
felszereltségének szinten tartása és fejlesztése a Működtető és az Önkormányzat
közös érdeke és feladata. A leltár szerint Működtetőnek átadott felszerelési,
berendezési tárgyak az Önkormányzat tulajdonát képezik. Ugyanez vonatkozik az
Önkormányzat támogatásával beszerzett berendezési és felszerelési tárgyakra is.
11. A rendelő működési költségei a Működtetőt terhelik.
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12. A rendelő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kerül átadásra. A
rendelő helyiségek, a várószoba és a kiegészítő helyiségek karbantartásáról (ún.
bérlői feladatok) a Működtető köteles gondoskodni és a költségei is őt terhelik. Az
ingatlan egészét érintő felújítás és korszerűsítés költségei (ún. bérbeadói feladatok)
az Önkormányzatot terhelik.
13. Működtető a fogorvosi feladatokat az általa alkalmazott, megfelelő
szakképzettségű személyek közreműködésével saját költségén látja el.
14.Működtető köteles együttműködni az Önkormányzattal, az általános egészségügyi
igazgatási és információs feladatokat ellátni. (Pl. statisztikai adatszolgáltatás, egyéb
jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt ellátása)
15. Működtető tervezett távolléte idejére saját költségére gondoskodik a fogorvosi
feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő
helyettesítéséről.
17. Jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik azzal, hogy a
megállapodást 6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja.
Az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
- a fogorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti,
- folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó
előírásokat, vagy
- a fogorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.
18. A szerződés a Működtető részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az
Önkormányzat az e szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi és felszólítás
ellenére sem teljesíti.
19. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogorvost ért kár esetén az
Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás összegének
megállapításánál figyelembe kell venni a fogorvosi szolgáltató által a finanszírozása
keretében kapott egy éves összeget.
20.Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Működtető
önhibáján kívül kerül olyan helyzetbe, hogy a fogorvosi szolgálat vállalkozási
formában történő működtetése lehetetlenné válik, úgy a jelen Megállapodással
érintett körzet egészségügyi dolgozóit – beleértve a Működtetőt is –
közalkalmazottként foglalkoztatja tovább. Ez a rendelkezés nem vonatkozik
Működtetőre abban az esetben, ha kötelezettségét önhibájából nem teljesíti.
21. Jelen megállapodás a felek közös megegyezésével írásban módosítható.
22. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor
hatályban levő egészségügyi és társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok, továbbá
a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak.
23. A felek között esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben – amennyiben annak
rendezése peren kívül nem vezet eredményre – az Ajkai Városi Bíróság illetékes.
24. Jelen megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Egyidejűleg az 1996.
szeptember 2. napján kötött megállapodást és annak minden módosítását felek
közös megegyezéssel megszüntetik.
Úrkút, 2012. december…..
Községi Önkormányzat képviseletében
Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester

Dr. Steinbach Andrea Klára
Működtető
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ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10.-i ülésére.
Tárgy: Háziorvosi , Fogorvosi Feladatellátási szerződés módosítása
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a szerint a települési
önkormányzat az alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi
ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
a védőnői ellátásról, az iskolaegészségügyi ellátásról.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.)
2/B. § (1) bekezdése értelmében a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott
praxisjoggal érintett települési önkormányzat között létrejövő feladat-ellátási
szerződés (a továbbiakban: feladatellátási szerződés) legalább az alábbiakat kell,
hogy tartalmazza:
a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,
b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,
c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak
afenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat,
d) a rendelési idő meghatározása,
e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,
g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó
rendelkezések,
h) a szerződés időtartama,
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,
j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.
Az Öotv. 2/B. § (2)-(6) bekezdései alapján a feladat-ellátási szerződés legrövidebb
időtartama 5 év. A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással
- felmondja, ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit
írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, illetve ha a háziorvos önálló
egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. A
feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható
meg. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési
önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál
figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott
egy éves összeget. A feladat-ellátási szerződést a feladatot ellátó háziorvosi
szolgáltató is megkötheti.
Az Öotv. 3. § (8) bekezdése értelmében az Öotv.-nek a fent hivatkozott, az egyes
egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvénnyel
megállapított 2/B. §-ában foglalt követelményeknek 2013. január 1-jétől kell
megfelelni.

E törvényi rendelkezésekre tekintettel szükségessé vált a háziorvosi tevékenység és
a fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására kötött szerződés
módosítása.
Fentiekre figyelemmel a határozati javaslat szerint a jelenleg érvényben lévő
megállapodás nem módosításra kerül, hanem új, a törvény rendelkezéseinek
megfelelő szerződése megkötésére az önkormányzat és a háziorvos, valamint az
önkormányzat és a fogorvos között.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Úrkút 2012. november 5.

Fülöp Zoltánné
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a)

a háziorvosi tevékenység, vállalkozási formában történő ellátására az
önkormányzat és a háziorvosi szolgáltató, közötti szerződést – újra kötött formában az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
b) felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a háziorvosi szolgáltatót,
c) felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a)

a fogorvosi tevékenység, vállalkozási formában történő ellátására az önkormányzat
és a fogorvosi szolgáltató közötti szerződést – újra kötött formában - az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
b) felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a háziorvosi szolgáltatót,
c) felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Úrkút Község Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat), Úrkút, Rákóczi u. 45. képviseli Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester,
másrészről az ANTEVENTUS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 8409 Úrkút, Május 1 tér 7.) képviseli: Dr. Zoboki Zsolt mint Működtető
(továbbiakban: Működtető)
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
1.Működtető személyes közreműködésével az Úrkút község teljes közigazgatási
területére kiterjedő háziorvosi körzet vonatkozásában az Önkormányzatnak a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében, valamint az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés a) pontjában
foglalt feladatát átvállalja.
2. A tevékenységet végző orvos neve dr. Zoboki Zsolt, aki a jelen szerződés
tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni.
3. Működtető feladatait a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 4/2000.
(II.25.) EüM. rendelet vonatkozó előírásai, valamint az egyéb jogszabályi
rendelkezések figyelembe vételével végzi.
4. A rendelés időtartama: hétfő
15.00 órától 18.00 óráig
kedd
8.00 órától 11.00 óráig
szerda
8.00 órától 10.00 óráig
csütörtök 14.00 órától 16.00 óráig
péntek
8.00 órától 11.00 óráig
5. Működtető köteles részt venni a központi háziorvosi ügyeletben.
6. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Működtető az egészségbiztosítási alap
kezelőjével, mint az úrkúti háziorvosi körzet működtetője, közvetlen finanszírozási
szerződést kössön. Működtető az 1. és 3. pontban megállapított feladatai ellátását a
finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből finanszírozza. A feladatok
ellátásához az Önkormányzat részéről pénzügyi támogatásban nem részesül.
7. Működtető a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladat OEP finanszírozását
és a OEP által nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket
saját bevételként kezeli.
8. Az Önkormányzat a tulajdonában álló Úrkút, Május 1 tér 7 szám alatti épületében
levő rendelőhelyiséget az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára
térítésmentesen a Működtető rendelkezésére bocsátja.
9. Az Önkormányzat a rendelőt a 2012. december 1. napján felvett leltár szerinti
felszereltséggel adja át Működtetőnek. Amennyiben a rendelő bármely okból a
betegellátásra alkalmatlanná válik, az Önkormányzat haladéktalanul gondoskodik a
rendelésre alkalmas másik helyiségről, a lakosság általi elérhetőség figyelembe
vételével.
10. A térítésmentesen használatba adott rendelő berendezésének és
felszereltségének szinten tartása és fejlesztése a Működtető és az Önkormányzat
közös érdeke és feladata. A leltár szerint Működtetőnek átadott felszerelési,

berendezési tárgyak az Önkormányzat tulajdonát képezik. Ugyanez vonatkozik az
Önkormányzat támogatásával beszerzett berendezési és felszerelési tárgyakra is.
11. A rendelő működési költségei a Működtetőt terhelik.
12. A rendelő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kerül átadásra. A
rendelőhelyiségek, a várószoba és a kiegészítő helyiségek karbantartásáról (ún.
bérlői feladatok) a Működtető köteles gondoskodni és a költségei is őt terhelik. Az
ingatlan egészét érintő felújítás és korszerűsítés költségei (ún. bérbeadói feladatok)
az Önkormányzatot terhelik.
13. Működtető a háziorvosi feladatokat az általa alkalmazott, megfelelő
szakképzettségű személyek közreműködésével saját költségén látja el.
14.Működtető köteles együttműködni az Önkormányzattal, az általános egészségügyi
igazgatási és információs feladatokat ellátni. (Pl. statisztikai adatszolgáltatás, egyéb
jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt ellátása)
15. Működtető tervezett távolléte idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi
feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő
helyettesítéséről.
17. Jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik azzal, hogy a
megállapodást 6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja.
Az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
- a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti,
- folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó
előírásokat, vagy
- a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.
18. A szerződés a Működtető részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az
Önkormányzat az e szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi és felszólítás
ellenére sem teljesíti.
19. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az
Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás összegének
megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása
keretében kapott egy éves összeget.
20.Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Működtető
önhibáján kívül kerül olyan helyzetbe, hogy a háziorvosi szolgálat vállalkozási
formában történő működtetése lehetetlenné válik, úgy a jelen Megállapodással
érintett körzet egészségügyi dolgozóit – beleértve a Működtetőt is –
közalkalmazottként foglalkoztatja tovább. Ez a rendelkezés nem vonatkozik
Működtetőre abban az esetben, ha kötelezettségét önhibájából nem teljesíti.
21. Jelen megállapodás a felek közös megegyezésével írásban módosítható.
22. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor
hatályban levő egészségügyi és társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok, továbbá
a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak.
23. A felek között esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben – amennyiben annak
rendezése peren kívül nem vezet eredményre – az Ajkai Városi Bíróság illetékes.
24. Jelen megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Egyidejűleg a 2011.
november 4. napján kötött megállapodást felek közös megegyezéssel megszüntetik.
Úrkút, 2012. december
Községi Önkormányzat képviseletében
Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester

ANTEVENTUS Szolgáltató Kft
képviseletében dr Zoboki Zsolt

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Úrkút Község Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat), Úrkút, Rákóczi u. 45. képviseli Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester,
másrészről Dr. Steinbach Andrea Klára egyéni egészségügyi vállalkozó (egyéni
váll. igazolvány nyilvántartási száma: 5607729 székhelye: 8200 Veszprém, Harmat
u. 28/B. telephely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 43.) mint Működtető (továbbiakban:
Működtető)
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
1.Működtető személyes közreműködésével az Úrkút község teljes közigazgatási
területére kiterjedő fogászati körzet vonatkozásában az Önkormányzatnak a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében, valamint az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés b) pontjában
foglalt feladatát átvállalja.
2. A tevékenységet végző orvos neve dr. Steinbach Andrea, aki a jelen szerződés
tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni.
3. Működtető feladatait a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 4/2000.
(II.25.) EüM. rendelet vonatkozó előírásai, valamint az egyéb jogszabályi
rendelkezések figyelembe vételével végzi.
4. A rendelés időtartama: hétfő 08.00 – 11.00 óráig
kedd 11.00 – 14.00 óráig
szerda 12.00 – 15.00 óráig
csütörtök 15.00 – 18.00 óráig
páros hét péntek: 11.00 – 14.00 óráig
páratlan hét péntk 08.00 – 11.00 óráig.
5. Működtető köteles részt venni a központi fogorvosi ügyeletben.
6. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Működtető az egészségbiztosítási alap
kezelőjével, mint az úrkúti fogorvosi körzet működtetője, közvetlen finanszírozási
szerződést kössön. Működtető az 1. és 3. pontban megállapított feladatai ellátását a
finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből finanszírozza. A feladatok
ellátásához az Önkormányzat részéről pénzügyi támogatásban nem részesül.
7. Működtető a jogszabályban meghatározott fogorvosi feladat OEP finanszírozását
és az OEP által nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket
saját bevételként kezeli.
8. Az Önkormányzat a tulajdonában álló Úrkút, Rákóczi u. 43 szám alatti (Közösségi
ház és Fogorvosi Rendelő) épületében levő rendelőhelyiséget az e szerződésben
foglalt feladatok ellátásának időtartamára térítésmentesen a Működtető
rendelkezésére bocsátja.
9. Az Önkormányzat a rendelőt a 2012. december 1. napján felvett leltár szerinti
felszereltséggel adja át Működtetőnek. Amennyiben a rendelő bármely okból a
betegellátásra alkalmatlanná válik, az Önkormányzat haladéktalanul gondoskodik a
rendelésre alkalmas másik helyiségről, a lakosság általi elérhetőség figyelembe
vételével.
10. A térítésmentesen használatba adott rendelő berendezésének és
felszereltségének szinten tartása és fejlesztése a Működtető és az Önkormányzat
közös érdeke és feladata. A leltár szerint Működtetőnek átadott felszerelési,
berendezési tárgyak az Önkormányzat tulajdonát képezik. Ugyanez vonatkozik az
Önkormányzat támogatásával beszerzett berendezési és felszerelési tárgyakra is.
11. A rendelő működési költségei a Működtetőt terhelik.

12. A rendelő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kerül átadásra. A
rendelő helyiségek, a várószoba és a kiegészítő helyiségek karbantartásáról (ún.
bérlői feladatok) a Működtető köteles gondoskodni és a költségei is őt terhelik. Az
ingatlan egészét érintő felújítás és korszerűsítés költségei (ún. bérbeadói feladatok)
az Önkormányzatot terhelik.
13. Működtető a fogorvosi feladatokat az általa alkalmazott, megfelelő
szakképzettségű személyek közreműködésével saját költségén látja el.
14.Működtető köteles együttműködni az Önkormányzattal, az általános egészségügyi
igazgatási és információs feladatokat ellátni. (Pl. statisztikai adatszolgáltatás, egyéb
jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt ellátása)
15. Működtető tervezett távolléte idejére saját költségére gondoskodik a fogorvosi
feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő
helyettesítéséről.
17. Jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik azzal, hogy a
megállapodást 6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja.
Az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
- a fogorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás ellenére sem teljesíti,
- folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó
előírásokat, vagy
- a fogorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti.
18. A szerződés a Működtető részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az
Önkormányzat az e szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi és felszólítás
ellenére sem teljesíti.
19. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogorvost ért kár esetén az
Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás összegének
megállapításánál figyelembe kell venni a fogorvosi szolgáltató által a finanszírozása
keretében kapott egy éves összeget.
20.Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Működtető
önhibáján kívül kerül olyan helyzetbe, hogy a fogorvosi szolgálat vállalkozási
formában történő működtetése lehetetlenné válik, úgy a jelen Megállapodással
érintett körzet egészségügyi dolgozóit – beleértve a Működtetőt is –
közalkalmazottként foglalkoztatja tovább. Ez a rendelkezés nem vonatkozik
Működtetőre abban az esetben, ha kötelezettségét önhibájából nem teljesíti.
21. Jelen megállapodás a felek közös megegyezésével írásban módosítható.
22. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor
hatályban levő egészségügyi és társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok, továbbá
a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak.
23. A felek között esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben – amennyiben annak
rendezése peren kívül nem vezet eredményre – az Ajkai Városi Bíróság illetékes.
24. Jelen megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Egyidejűleg az 1996.
szeptember 2. napján kötött megállapodást és annak minden módosítását felek
közös megegyezéssel megszüntetik.
Úrkút, 2012. december…..
Községi Önkormányzat képviseletében
Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester

Dr. Steinbach Andrea Klára
Működtető

ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-ei ülésére

Tárgy: Úrkút Község Önkormányzat Szociális Étkeztetés Szakmai Programja.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készítette: Klein Attiláné igazgatási főelőadó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani
Intézménye az úrkúti önkormányzat szociális étkeztetés alapszolgáltatás szakmai
ellenőrzése során javasolta, hogy e szolgáltatás szakmai programját a módszertani
intézmény feljegyzésében leírtak figyelembe vételével, az érvényes jogszabályoknak
megfelelően átdolgozásra kerüljön, ezt követően
gondoskodni kell annak
jóváhagyásáról.
Az átdolgozott, kiegészítésre került Úrkút Község Önkormányzat Szociális Étkeztetés
Szakmai Programját jóváhagyásra előterjesztem.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Szakmai programot vitassa meg, majd az
alábbi határozattal elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2012. december 1.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Étkeztetés Szakmai
Programját változtatás nélkül – a határozat mellékleteként - jóváhagyja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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Úrkút Község Önkormányzata
8409 Úrkút Rákóczi u. 45.

SZAKMAI PROGRAM
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSÉRE
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Fenntartó : Úrkút Község Önkormányzata
Székhelye : 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
A fenntartó ellátási területe : Úrkút község Közigazgatási területe

1.) A szociális étkeztetés célja, feladata:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 59. és 62.§-a alapján a szociális alapszolgáltatások keretein
belül szociális étkeztetés alapszolgáltatást nyújtja az önkormányzat „A szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról ” szóló 6/2007.(III.29.) ÖkKt. rendelete
alapján Úrkút községben.
A szolgáltatás feladata, hogy a napi egyszeri meleg élelmet biztosítsa az
önkormányzat azon szociálisan rászorultaknak, akik önmaguk és más eltartottjaik
részére ezt nem tudják biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk,
pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.
A szolgáltatás célja, hogy településünkön ne legyen ellátatlan személy, illetve
minden rászoruló a jogszabályoknak és a helyi rendeletben szabályozott módon
megfelelő minőségű ellátást kapjon.
Ezt az ellátást minden szociális, illetve egészségügyi szempontból rászoruló
számára lehetővé tesszük, a térítési díjak megállapítása a hatályos jogszabályon
alapul.
Az alapszolgáltatási forma célja a helyi lakosság egészségügyi, mentális, fizikai vagy
egyéb szociális rászorultságából adódó hátrányainak enyhítése. Az önkormányzat az
ellátást igénybe vevők részére a napi egyszeri meleg étkeztetés biztosításával az
életminőség javítását, a rászoruló lakosság egészségügyi és fizikai állapotának
szinten tartását és romlásának megelőzését szeretné elérni. Igény esetén a meleg
ebéd házhoz szállításáról gondoskodik az önkormányzat, valamint a térítési díjak
beszedéséről.További cél a település lakosságmegtartó erejének növelése szociális
szolgáltatások körének bővítésével.
2.) A megvalósítani kívánt program bemutatása, kapacitások, szolgáltatás
elemek, tevékenységek leírása.
Az étel készítése az önkormányzat tulajdonában, fenntartásában lévő, és a Napközi
Otthonos Óvodához kapcsolódóan működtetett főzőkonyhán történik. A konyha
betartja az 1/2000.(I.7.) SzCsM. rendelet 5.sz. melléklete szerinti nyersanyag
energia- és tápanyagtartalom normákat, illetve a Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által előírt higiéniai és adagolásra
vonatkozó szabályokat. A konyhán az élelmezésvezetővel együtt 4 fő
közalkalmazott, valamint 1 fő közfoglalkoztatott szociális alkalmazott részfeladatként
látja a szociális étkeztetéshez kapcsolódó teendőket.
A szociális étkeztetés szolgáltatás igénybevétele kétféle módon történhet:
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- az étel éthordóban történő elvitelével, vagy
- az étel éthordóban történő házhozszállításával,
- az étel elvitele 11,30-13,30-ig történik.
Az étel kihordása gyalogosan, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő kis motorral
is történik közfoglalkoztatott útján.
A szükséges két éthordó garnitúrát az étkezést igénylőnek kell megvásárolnia.
A szolgáltatást ( a napi egyszeri meleg ételt ) munkanapokon lehet igénybe venni
( hétfőtől – péntekig ) . Diétás étkeztetésre nincs lehetőség.
Az ellátottakat az étrendről folyamatosan tájékoztatjuk egyrészt az éthordók
kiadásának helyén, illetve a lakásra szállítással igénybe vevők számára fénymásolati
példány átadásával.
Az
élelmezésvezető a napi igénybe vett ételadag-számot személyenként
nyilvántartja a jogszabályban meghatározott igénybevételi naplóban, külön vezetve
az elvitellel és kiszállítással étkezőket.
Az óvodai nyári/téli takarítási szünetének időtartama alatt az ellátás biztosítása
szünetel. Az ellátottakat erről időben értesítjük.
A tárgyhavi étkezési díjat az adott hónap étkezési napjainak figyelembevételével
utólag kell megfizetni minden hónap 5-ig, munkanapokon 8,00-13,00 között, az
óvoda élelmezésvezetőjénél. Az esetleges túlfizetés a következő hónapban kerül
levonásra a számla végösszegéből. A megrendelt étkezést előző nap délig lehet
lemondani az élelmezésvezetőnél.
A 150 fő ellátására engedélyezett óvodai konyha elsődleges feladata a gyermekek
élelmezésének biztosítása. Az óvodai és az iskolai ellátásban részesülők, valamint
az intézményi dolgozók adott tanévi számától függően a szociális étkeztetésre
biztosított szabad kapacitás jelenleg 25-30 fő ellátását tudja garantálni.
3.) Más intézményekkel történő együttműködés módja
Az ellátást igénybevevők egészségi állapotának megőrzése, javítása céljából
kapcsolatot tartunk az alapellátást biztosító háziorvosi szolgálattal, szükség esetén
szakellátással, illetve kórházzal.
A mentális állapot megőrzése, javítása, egyéb segítségnyújtás céljából kapcsolatot
tartunk a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatával ( családsegítés és házi segítségnyújtás. )
4.) Az ellátandó célcsoport jellemzői
A település demográfiai mutatói :
2011. december 31.-én Úrkút község lakosságszáma : 2129 fő
amelyből a 0-17 éves korú gyermekek száma : 338 fő
65 éven felüliek száma : 338 fő
ebből :
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nők száma : 215 fő
férfiak száma : 123 fő
Településünkön a 65 éven felüliek száma a község lakosságának 16 %-a.
Községünkre még jellemző a több generáció együttélése a családok összetartása.
Azonban növekedést mutat azok száma, akik idősen egyedül élnek.
A község lakosságszámához viszonyítva kb. 5 % azok száma, akik különböző testi,
szellemi valmint szociális problémákkal küzdenek és emiatt segítségre szorulnak.
Ezért szociális alapszolgáltatás keretében Úrkút Község Önkormányzata a
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező rászorulók részére biztosítja a
szociális étkeztetést, különösen azoknak, akik






időskorúak
egészségi állapotuk miatt rászorulók,
fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai betegek,
szenvedélybetegek,
hajléktalanok

Az étkezést igénybevevők jellemzően 65 év feletti idős, beteg, egyedülálló
személyek.
Az étkeztetés biztosításával, mint a segítségnyújtásnak ezzel a formájával elérhető,
hogy a településen élő idős és megromlott állapotú emberek nem kényszerülnek
feladni önálló életvitelüket, és minél későbbre tolódik a bentlakásos ellátásra
vonatkozó igények megjelenése.
Az ellátást jelenleg 21 fő veszi igénybe, közülük kb. 77 % egyedül élő, 14 %
házastársával él, a további 9 % pedig a felsorolt kritériumok alapján jogosult a
szociális étkeztetésre.
5.) A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások
formája, köre, rendszeressége.
Az étel elkészítése az önkormányzat által működtetett, nevelési intézményhez
kapcsolódó konyhán történik. Ez több célt szolgál, hisz a kötelezően ellátandó óvodai
és iskolai alapfeladathoz tartozó gyermek, tanulók étkeztetésén kívül a szociális
étkeztetés alapfeladatot ebben a formában biztosítja az önkormányzat. Továbbá az
intézményi szabad kapacitás kihasználása is megvalósul ebben a formában.
A feladatellátás módja, formája, köre, rendszeressége a 2-es pontban leírtaknak
megfelelően történik.
6.) Az ellátás igénybevételének módja
Az igénybevétel módját és a térítési díj mértékét helyi rendeletek szabályozzák
6/2007.( III.29.), 1/2010. (I.27.) önkormányzati rendelet határozza meg a vonatkozó
jogszabályok alapján.
Kérelem, csatolandó dokumentumok
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A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselője kérelmére történik az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az
igazgatási ügyintézőnél. A formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri
Hivatalban.
Az alapszolgáltatást igénylő a kérelem benyújtásával párhuzamosan nyilatkozik arról,
hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást.
A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1.számú
melléklet II.része szerinti jövedelemnyilatkozatot is, valamint a rászorultságot igazoló
dokumentumokat. A jogviszony létesítéséről átruházott hatáskörben a polgármester
dönt, aki amennyiben a feltételek fennállnak, az ellátottal a szolgáltatás
megkezdésekor megállapodást köt, és ezzel egyidejűleg értesíti a személyi térítési
díj mértékéről.
Az eljárás menete a kérelem benyújtását követően
Az étkeztetésre való jogosultság megállapítását követően a polgármester és a
jogosult megállapodást köt az Szt. 94/C.§.-a szerint.
Az étkeztetésre vonatkozó igénybe vételi naplót az óvóda élelmezésvezetője vezeti,
az 1/2000.(I.7.) SzCsM.rendelet 4.számú melléklete szerinti formában és
tartalommal. Az igazgatási előadó ellátja a nyilvántartási, adatszolgáltatási és
tájékoztatási feladatokat is.
A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. Az étel házhoz szállításáért külön kell
fizetni. Az intézményi térítési díjat Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete évente rendeletben határozza meg, melynek alapján a polgármester
állapítja meg átruházott hatáskörben a személyi térítési díjat, melyről az ellátottat
írásban értesíti.
A személyi térítési díj összege az igénybe vevő jövedelmének 30%-át nem
haladhatja meg, mely havonta utólag a tárgyhónapot követő 5.napjáig kell megfizetni.
A kórházi, vagy egyéb ok miatt történő szüneteltetést 1 nappal korábban kell
bejelenteni az óvoda élelmezésvezetőjénél. A kötelezett a távolmaradás idejére
mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.
A szolgáltatás, illetve az azért fizetendő személyi térítési díj ügyében történt döntés
ellen az igénybe vevő az értesítéstől számított 8 napon belül a fenntartóhoz
fordulhat.
Kapcsolattartás módja
A kapcsolattartás az ellátást igénybevevők és Úrkút Község Önkormányzata között
az Önkormányzat által alkalmazott közfoglalkoztatott szociális alkalmazotton
keresztül, valamint az igazgatási előadón keresztül történik. A kapcsolattartás az
élelmezés mindőségére, illetve egyéb szociális ellátásokhoz való hozzájutás
segítségére, tájékoztatásokra irányul. A kapcsolattartás történhet szóban, telefonon
vagy írásban.
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja
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Az önkormányzat hirdetőtábláján, a konyhán, az önkormányzat honlapján, valamint a
helyi újságban hirdetjük a szolgáltatás igénybevételének lehetőségét és feltételeit. A
Polgármesteri Hivatal ügyintézői szükség szerint személyesen adnak tájékoztatást.
7.) Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak
védelmével kapcsolatos szabályok.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás ellátást igénybevevő
ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel
a szolgáltatás által biztosított ellátásra.
A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét
meg kell tartani.
Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve a törvényi
felhatalmazás alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és
feltételek mellett lehet vizsgálni.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van a szolgáltatás működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.
A szolgáltatás nyújtása figyelemmel kell lenni az ellátottat megillető alkotmányos és
emberi jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására.
Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybe vételi eljárás során különös
figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult
személyek férjenek hozzá.
A szolgáltatást igénybevevő panasszal élhet, melyet a Polgármesteri Hivatalban
személyesen bejelenthet, vagy azt írásban is benyújthatja. Ez esetben a
Polgármester kivizsgálja az ügyet, melynek eredményéről a döntést követő 15 napon
belül értesíti az ellátottat.
Az igénybevevő ezen felül jogai gyakorlása érdekében az ellátott-jogi képviselőhöz
fordulhat. Az ellátott-jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és
szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a
szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Működése
során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.évi
XLVII. törvény rendelkezéseire.
Az ellátott-jogi képviselő





tájékoztat az alapjogokról, az intézmény kötelezettségeiről, és az ellátást
igénybe vevőket érintő jogokról,
segít az ellátással kapcsolatos kérdések, konfliktusok megoldásában,
panaszok megfogalmazásában és kivizsgálásában,
segít a panasz megfogalmazásában, kezdeményezi annak kivizsgálását a
fenntartónál,
segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok
megfogalmazásában,
7



intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat
megszüntetésére.

 Ellátottjogi képviselő : Horváth Éva
 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Regionális Betegjogi Iroda
 Levélcím : Regionális Betegjogi Iroda PAMOK
 Győr 9023 Vasvári Pál u. 2-4.
 Telefon : 06/20/489-9603
 e-mail cím : horvat.eva.gyor@t-online.hu
A szociális étkeztetésben foglalkoztatott személyek esetében az Szt.94/L.§.(1)
bekezdésében meghatározottak szerint biztosítjuk, hogy megkapják a
munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést, tiszteletben tartsák emberi
méltóságukat és személyi jogaikat, munkájukat elismerjék. Munkáltatóként megfelelő
munkavégzési körülményeket biztosítunk számukra.
Úrkút, 2012. december 10

Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

Záradék: Úrkút Község Önkormányzat 2012. december 10.-i ülésén 91/2012.
(XII.10.) számú határozatával hagyta jóvá.
Úrkút, 2012. december 10.
Rostási Mária
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére.
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ (4) bekezdése szerint a
törvény hatálybalépését követő négy hónapon belül a fenntartó az alapító okiratot
felülvizsgálja és módosítja.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § rendelkezik a köznevelési
intézmény alapító okiratában foglalt köznevelési feladatról. E törvény alapján az
eddig közfeladat megnevezés javításra kerül és az új köznevelési feladat, mint
alapfeladatként kerül az Alapító Okiratba.
A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011. (XII.
31.) NGM rendelet a törzskönyvi nyilvántartás számára csak az alaptevékenységi
szakfeladatok nyilvántartását írja elő.
A 2010. évi XC. Tv. 52. §-a a költségvetési szerv tevékenységeinek típusát kettőre
redukálja: alap- és vállalkozási tevékenység, így a kiegészítő és kisegítő
tevékenységek törlésre kerültek már, most a szakfeladat számának végéről a „-1” is
törlésre kerül.
Az SNI gyermekek meghatározásánál a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
4. § értelmező rendelkezések alapján történő megfogalmazást alkalmazzuk.
Az Alapító Okiratban megtalálható jogszabályi hivatkozások aktualizálása
megtörtént.
A jogszabályi változások figyelembevételével az előterjesztés 1. sz. mellékletében
szereplő Módosító Okirat szerint teszek javaslatot az Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okiratának módosítására. Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.
Úrkút, 2012. december 1.
Rostási Mária
jegyző

Határozati javaslat
Úrkút Község önkormányzata Képviselő-testületének
…………./2012. (XII.10) önkormányzati határozata
a Napközi Otthonos óvoda Alapító okiratának módosításáról.
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos
Óvoda (Úrkút, Mester u. 1. OM azonosító: 036839) Alapító Okiratának
módosítását e határozat 1. sz. melléklete, az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot a 2. sz. melléklet alapján elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt
módosított alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatósága részére a törzskönyvi módosítás céljából küldje meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

1. sz. melléklet
Törzskönyvi azonosító: 665746
Nyilvántartási szám: 2/2012

Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okiratának
módosítása.
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda
3/2011. nyilvántartási számon lévő alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat felvezető része helyére az alábbi felvezető rész lép:”Úrkút

Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak alapján, a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és a Nemzeti Köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az alábbi okiratot adja ki:”
2. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont kerül: „5.
Jogszabályban meghatározott köznevelési feladata: óvodai nevelés, a
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése.”
3. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi 7. pont kerül
„7.A költségvetési szerv által végzett tevékenységek:
Az intézmény alaptevékenységét az alábbi szakfeladatokon végzi:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulás, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzd.
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
4. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi 8. pont lép:
„8. Az intézmény költségvetési törzsszáma:
KSH statisztikai számjele:
Adószáma:

665746
16877744-8510-322-19
16877744-2-19

5. Az alapító okirat 13. pontjában „a Munka törvénykönyvéről szóló módosított

1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyére a Munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény” szövegrész lép.

Úrkút, 2012. december 10.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

Záradék: A Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását Úrkút Község
Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2012. (XII.10) számú határozatával
elfogadta.
Úrkút, 2012. december 10.
Rostási Mária
jegyző

2.sz. melléklet
Törzskönyvi azonosító: 665746
Nyilvántartási szám: 2/2012.

Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okirata
(egységes szerkezetben)
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak alapján, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 21. §-a alapján az alábbi okiratot adja ki:”
1. A költségvetési szerv neve: Napközi Otthonos Óvoda
2. Székhelye: 8409 Úrkút, Mester utca 1.
3. Alapításának éve: 1954
4. OM azonosítója: 036839
5. Jogszabályban meghatározott köznevelési feladata: óvodai nevelés, a

többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése.
6. Szakágazati besorolás: 851020 Óvodai nevelés
7. Az intézmény alaptevékenysége:

A költségvetési szerv által végzett tevékenységek:
Az intézmény alaptevékenységét az alábbi szakfeladatokon végzi:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulás, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzd.
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés

8. Az intézmény: költségvetési törzsszáma:

665746

KSH statisztikai számjele:

16877744-8510-322-19

Adószáma:

16877744-2-19

9. Működési területe: Úrkút község teljes közigazgatási területe.
10. Irányító szerve, székhelye: Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 út, Rákóczi utca 45.

11. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv.

12.Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
- Az intézményvezetőt, a vezető óvónőt Úrkút Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete bízza meg - pályázati eljárás útján – határozott időre,
5 év időtartamra a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(továbbiakban:Kjt) és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján.
-

Az intézmény vezetője – az óvodavezető – aki felett az egyéb
munkáltatói jogokat az irányító/fenntartó önkormányzat polgármestere
gyakorolja.

13.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkozatási jogviszony megjelölése:
- A költségvetési szerv alkalmazottai közalkalmazottak, a Kjt. hatálya alá
tartoznak, valamint az egyéb munkavállalók, akik a Munka
törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartoznak. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény az irányadó.
-

Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény
vezetője gyakorolja.

14.Alapító neve és címe: Községi Tanács 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.
15.Fenntartó neve és címe: Községi Önkormányzat
8409Úrkút, Rákóczi utca 45.

16.Az intézmény típusa: óvoda
17.Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: kisebbségi óvodai nevelést
folytató kétnyelvű (magyar és német nyelven) való nevelés.
18.Telephelye, címe: Napközi Otthonos Óvoda
8409 Úrkút, Május 1 tér 1.
19.A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezésjoga: Úrkút,
Mester utca 1 szám és Május 1 tér 1. szám (hrsz:395/1) alatti ingatlanok, továbbá a
leltár szerint nyilvántartott kis és nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak,
készletek. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a feladatainak
ellátásához szabadon használhatja.
20.Maximális gyermeklétszám: 75 fő (25 fő/csoport)
21.Csoportok száma: 3
22.Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő és
gazdálkodó Polgármesteri Hivatal látja el, külön megállapodás alapján.
23.Költségvetési, gazdálkodási jogköre: A költségvetési előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik.
24.Az intézmény képviseletére jogosult: Az óvoda vezetője, aki kinevezi az
intézmény valamennyi munkavállalóját.

Úrkút, 2012. december 10.

Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

Záradék:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Napközi Otthonos Óvoda
alapító okiratát egységes szerkezetben a 92/2012. (XII.10) számú határozatával
elfogadta.
Úrkút, 2012. december 10.

Rostási Mária
jegyző

KIVONAT
Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. december 10.-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Úrkút Község önkormányzata Képviselő-testületének
93/2012. (XII.10) önkormányzati határozata
a Hauser Lajos Általános Iskola Alapító okiratának módosításáról.
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Úrkúti Hauser Lajos
Általános Iskola (Úrkút, Rákóczi u. 42. OM azonosító: 037068) Alapító
Okiratának módosítását e határozat 1. sz. melléklete, az egységes
szerkezetű Alapító Okiratot a 2. sz. melléklet alapján elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt
módosított alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatósága részére a törzskönyvi módosítás céljából küldje meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
kmft.
Fülöp Zoltánné sk.
polgármester

Rostási Mária sk.
jegyző

Kivonat hiteles:
Úrkút, 2012. december 11.
Rostási Mária
jegyző

Megállapodás
könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről
A 2012. évi CLII. törvénnyel módosított, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban Kult. tv.) így
rendelkezik:
„64. § (1) a települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező
feladata.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és a városi önkormányzat
a) nyilvános könyvtár fenntartásával vagy
b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti.
(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a települési önkormányzat megállapodást köt a megyei
könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és
közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet.”
A Kult. tv. 64.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a jelen Megállapodás
létrejött
egyrészről
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, székhely: 8200 Veszprém,
Komakút tér 3. (a továbbiakban: Szolgáltató) képviseli: Pálmann Judit igazgató,
másrészről
Úrkút Község Önkormányzata, 8409 Úrkút, Rákóczi F. u. 45. (továbbiakban Megrendelő)
képviseli Fülöp Zoltánné polgármester (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen
és időben, az alábbi célból és tartalommal:
1. Az 1997. évi CXL. törvény 64.§. (2) b) pontjában foglaltak szerint Úrkút település a
lakosság nyilvános könyvtári ellátásának biztosítása érdekében az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár szolgáltatásait igénybe veszi.
2. A Szolgáltató a feladatellátást a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott
kiegészítő támogatás terhére biztosítja, a szolgáltatások nyújtásába bevonja a Nagy
László Városi Könyvtár és Szabadidő Központot (8400 Ajka, Szabadság tér 13.,
képviseli: Bölcskeiné Kocsis Zsuzsa szakmai igazgatóhelyettes).
3. Az Önkormányzat által működtetett könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű
könyvtári szolgáltató hely 8409 Úrkút, Rákóczi u. 43. (a továbbiakban: könyvtári
szolgáltató hely).
4. A jelen megállapodásban rögzített szolgáltatás tartalmát a mindenkori szakmai
jogszabályok határozzák meg.
5. A megyei könyvtár, mint Szolgáltató és a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő
Központot, mint a szolgáltatásba bevont intézmény, a következő szolgáltatások nyújtására
vállal kötelezettséget a könyvtári szolgáltató helyen:
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6. Dokumentumellátás:
6.1.

Rendszeresen gyarapítja a szolgáltató hely könyvtári állományát az Önkormányzat
által kijelölt szolgáltatást végző személy közreműködésével. Indokolt esetben az egyedi,
soron kívüli gyarapítási igényeket figyelembe veszi.

6.2.

Biztosítja az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak
igénybe vételi lehetőségét, könyvtárközi kölcsönzés útján teljesíti a használók kéréseit, ha
a helyben lévő gyűjteményben nem található meg a kért könyvtári dokumentum vagy
információ.

6.3.

Nyilvántartásba veszi a dokumentumokat, és a szolgáltatatást közvetítő városi
könyvtár számítógépes könyvtári integrált rendszerében, adatbázisában feldolgozza oly
módon, hogy azok adatai a könyvtári szolgáltató helyeken is hozzáférhetőek,
visszakereshetőek legyenek.

6.4.

A könyvtárellátási szolgáltatásban a kistelepülési könyvtári szolgáltató helyet a
szolgáltatásba bevont városi könyvtár által megvásárolt dokumentumok használati joga
illeti meg. A beszerzett dokumentumokat a szolgáltatásba bevont városi könyvtár a
jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles elkülönítetten nyilvántartani, leltározni,
selejtezni.

7. Információszolgáltatás
7.1.

Információt nyújt az Interneten elérhető webes katalógusban a szolgáltató hely teljes
könyvtári állományáról.

7.2.

Biztosítja a megyei könyvtár és a szolgáltató városi könyvtár állományát feltáró
adatbázis (elektronikus katalógusok) használatát.

7.3.

Biztosítja, hogy az országos könyvtári rendszerrel és az ODR-rel kapcsolatos
tájékoztatók a szolgáltató helyeken is hozzáférhetők legyenek.

7.4.

Segíti az elektronikus könyvtárak és az elektronikus formában hozzáférhető
dokumentumok használatára irányuló szolgáltatás bevezetését.

7.5.

Segíti a MaNDA (Magyar Nemzeti Digitális Archívum), és a NAVA (Nemzeti
Audiovizuális Archívum) pont szolgáltatásainak elérését, a használatukat lehetővé tevő
szolgáltatás bevezetését.

8. Egyéb szolgáltatások
8.1.

Megszervezi a dokumentumok kiszállítását.
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8.2.

Elvégzi a statisztikai adatszolgáltatást az önkormányzatok és az illetékes minisztérium
felé.

8.3.

A kistelepülési könyvtári ellátást segítő pályázatokat figyelemmel kíséri, javaslatot
tesz pályázatra.

8.4.

Helyismereti gyűjteményével, sajtófigyelésével segíti a településekre, a településen
élőkre vonatkozó információk, dokumentumok gyűjtését.

8.5.

Alapszintű könyvtárismereti és információs tanfolyamokat szervez a szolgáltatások
közvetítésével megbízott személynek, szakmai ismeretei bővítését továbbképzések
keretében biztosítja, folyamatosan szakmai, módszertani segítséget nyújt.

8.6.

A gyermekek számára igény szerint a központi könyvtárban, és az adott településen is
könyvtárhasználati foglalkozásokat tart, bevonja őket a korosztályukat érdeklő városi,
megyei és országos versenyekbe, programokba.

8.7.

A nemzeti és etnikai kisebbségi lakosság számára az őket érdeklő és érintő,
nemzetiségi anyanyelvű dokumentumokat gyarapítja, és igény szerint a könyvtári
szolgáltató helyre eljuttatja.

8.8. Segítséget nyújt a könyvtári szolgáltató helynek az egységes arculat kialakításához.
9. A Megrendelő vállalja:
9.1. Mint a szerződés hatálya alá tartozó települési önkormányzat, gondoskodik arról, hogy a
feladatellátás teljesítéséhez az általa biztosított könyvtári szolgáltató hely alkalmas legyen
könyvtári szolgáltatás céljára.
9.2. Gondoskodik a könyvtári szolgáltató hely működtetéséről, biztonságáról (zárhatóság,
megfelelő vagyonvédelem), megfelelő fűtésről, szellőztethetőségről, bútorzatról, takarításról,
mosdóhasználati lehetőségről, elektromos áramról, a számítástechnikai eszközök működtetési
feltételeiről, szélessávú Internet hozzáférés biztosításáról, telefonról.
9.3. Gondoskodik a szolgáltatások fogadását és továbbítását, kölcsönzési és információs
ellátást végző személy megbízásáról, valamint a könyvtári szolgáltató hely hatályos
jogszabályoknak megfelelő nyitva tartásáról. Az ezekben tervezett változásokról
haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót és a szolgáltatásba bevont városi könyvtárat.

10. Szolgáltató és a szolgáltatásba bevont Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő
Központot a könyvtári ellátást a vonatkozó könyvtári és egyéb jogszabályok, ajánlások és
útmutatók figyelembevételével, a mindenkor hatályos jogszabályokban rögzített eljárások
betartásával végzi. A szolgáltatás minőségéért és szakmai színvonaláért együtt tartoznak
felelősséggel. A Felek a szerződés kölcsönös megelégedettséggel történő teljesülése
érdekében minden év február 28-ig áttekintik a szerződés időarányos teljesülését.
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11. A megállapodás hatálybalépésének és felmondásának szabályai
11.1. A Megállapodás 2013. január 1-jén lép hatályba és határozatlan időre szól.
11.2. Az Önkormányzat a jelen Megállapodást a naptári év végére mondhatja fel. Erre
irányuló szándékát 3 hónappal korábban, indokolási kötelezettség mellett köteles jelezni az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatójának.
11.3. A szerződés hatálya bármikor, bármelyik fél kezdeményezésére módosítható. A
szerződés módosításához a két szerződő fél közös nyilatkozata szükséges, mely nyilatkozat a
továbbiakban a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
11.4. Mind a Megrendelő, mind a Szolgáltató azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést, ha a
10. pontban rögzített áttekintés során súlyos szerződésszegést tapasztal. Súlyos
szerződésszegésnek minősül:
A Szolgáltató és a szolgáltatásba bevont Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő
Központot részéről, ha ezen szerződésben rögzített lényeges, a feladatellátást érintő
kötelezettségeit nem teljesítette.
A Megrendelő részéről, ha ezen szerződés 9. pontját nem teljesíti.
11.5. A Szolgáltató és a szolgáltatásba bevont városi könyvtár a megrendelő Önkormányzatot
súlyosan szerződésszegő, vagy jogszabálysértő magatartása esetén felszólítja a
szabálytalanság, mulasztás megszüntetésére és a következményekről tájékoztatja. A
felszólítástól számított 30 nap eredménytelen elteltét követően dönthet a Megállapodásban
vállalt kötelezettségének vagy azok egy részének szüneteltetéséről.
11.6. A szerződésszegésből eredő károkért való felelősség megállapítása, a kártérítés
mértékének meghatározása kapcsán a felek a jelen megállapodásban nem szabályozott
esetekben a Ptk. szerint járnak el. A szerződés megszűnik a szerződő felek közös
megegyezésével.
Felek jogaik gyakorlása, kötelezettségeik teljesítése során jóhiszeműen, kölcsönösen
együttműködve járnak el.
A szerződést elolvasás után helybenhagyólag aláírják.
Veszprém, 2012. december ….
Úrkút Község Önkormányzata
képv: Fülöp Zoltánné
polgármester
Megrendelő képviseletében
P.H.

Eötvös Károly Megyei Könyvtár és
Közművelődési Intézet
képv: Pálmann Judit
igazgató
Szolgáltató képviseletében
P.H.
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ELŐTERJESZTÉS
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. DECEMBER
10.-I ÜLÉSÉRE.
Tárgy: ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013.évi MUNKATERVE.
Előadó: Fülöp Zoltánné Polgármester
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselőtestület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján
a képviselőtestület szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést
össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének vagy a képviselőtestület bizottságának az indítványára.
A Képviselőtestület rendszeresen megtárgyalja a napirendként nem jelölt, lejárt
határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a Képviselő-testület két
ülése között hozott polgármesteri döntésekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.
A Képviselő-testület munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja
az időközben született, módosított törvények, illetve más jogszabályok által tárgyalni
szükséges témákat, másrészt azokat a javaslatokat, önálló indítványokat és
interpellációkat, amelyeket az ülést megelőzően, az SZMSZ-ben rögzített határidőig,
írásban terjesztettek elő az arra jogosítottak, valamint az önkormányzat aktuális
témáit, és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó döntést igénylő kérelmeket.
A képviselő-testület napirendek után tárgyalja a képviselők részéről felmerült
felvilágosítás kérést.
Az ülések időpontja: hétfői napokon 17.00 órai kezdettel
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme
I.
TESTÜLETI ÜLÉSEK.

2013. január …. du. 17.00 óra
Napirend:
1.) Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi munkájáról szóló
beszámoló, valamint a 2013. évi munkaterve.
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Előadó: Tihanyiné könyvtáros és programszervező
Előterjesztést készíti: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna
3.) Tájékoztató a helyi Sportkör működéséről, különös tekintettel
a 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.
Előadó: SK Elnöke
4.) Tájékoztató a Teke-klub működéséről, különös tekintettel az
önkormányzati támogatás felhasználásáról.
Előadó: Klub Elnöke
5.) Vegyes ügyek.

2013. február …….. du. 17.00 óra
Napirend: 1.) Úrkút Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése.
- rendelet-tervezet -.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készíti: Rostási Mária jegyző
Pichler Zoltánné költségvetési előadó
2.) 2013. évi óvodai térítési díjak megállapítása.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készíti: Rostási Mária jegyző
3.) Vegyes ügyek.
2013. március ……../ du. 17.00 óra
Napirend: 1.) Úrkút Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
módosítása – rendelet-tervezet.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készíti:Rostási Mária jegyző
Pichler Zoltánné költségvetési előadó
2.) Beszámoló Úrkút 2012. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: körzeti megbízott
3.) Vegyes ügyek.
a.) Az Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési terve.
Előadó Fülöp Zoltánné polgármester
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Előterjesztést készíti: Rostási Mária jegyző

2013. április……./ du. 17.00 óra
Napirend: 1.) Úrkút Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése
végrehajtásáról –rendelet-tervezet.
- Ellenőrzésekről jelentés.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készíti: Rostási Mária jegyző
Pichler Zoltánné költségvetési ügyintéző
2.) A Polgármesteri Hivatal elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámoló.
Előadó: Rostási Mária jegyző
Előterjesztést készíti: Rostási Mária jegyző
3.) Vegyes ügyek.
2013. május ………./du. 17.00 óra
Napirend: 1) Tájékoztatás a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készíti:Rostási Mária jegyző
Klein Attiláné igazgatási ügyintéző
2.) Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási
tevékenységről, valamint a 2013/2014.nevelési év előkészületeiről; az
óvodai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben elvégzendő
karbantartási, felújítási feladatokról.
Előadó: Karisztl Jánosné óvoda vezetője
2) Vegyes ügyek.
a.) Falunapi rendezvények programja, előzetes tervek – szóbeli
megbeszélés.
Előadó: polgármester
2013. június – július – Nyári ülés - Szükség szerint
2012. augusztus…… du. 17.00 óra
Napirend: 1) Tájékoztató Úrkút Község Önkormányzata 2013. I. félévi
költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
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Előterjesztést készíti: Pichler Zoltánné költségvetési ügyintéző
2) Vegyes ügyek.
2013. szeptember…..du. 17.00 óra
Napirend: 1) Tájékoztató a háziorvosi körzet működéséről.
Előadó: dr. Zoboki Zsolt háziorvos
2.) Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről..
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
3) Vegyes ügyek.
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázathoz csatlakozás,
feltételek meghatározása.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készíti: Rostási Mária jegyző
2013. november …… du. 17.00 óra
Napirend: 1) Úrkút Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési
koncepciója.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készíti: Rostási Mária jegyző
Pichler Zoltánné költségvetési ügyintéző
2) Úrkút Község Önkormányzata 2013. III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról tájékoztatás.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készíti: Pichler Zoltánné költségvetési ügyintéző
3) Helyi adórendeletek módosítása.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készíti: Rostási Mária jegyző
4) 2014. évi Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.
Előadó: Rostási Mária jegyző
Előterjesztést készíti: Rostási Mária jegyző
5) Vegyes ügyek.
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a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
pályázatok elbírálása. ZÁRT ÜLÉS.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készíti: Rostási Mária jegyző
2013. december ……. du. 17.00 óra
Napirend:

1) Úrkút Község Önkormányzata 2014. évi munkaterve.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készíti: Rostási Mária jegyző
3) Vegyes ügyek.
II.
KÖZMEGHALLGATÁS

IDŐPONT: 2013. december
Napirend: 1.) Tájékoztató Úrkút Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásáról,
2014. évi tervei.
- Tájékoztató Úrkút község környezetvédelméről.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Ú r k ú t, 2012. december 1.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………../2011. XII.19) önkormányzati határozata
a Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadásáról
A Képviselő-testület:
megtárgyalta 2013. évi munkatervét és azt változatlan tartalommal e l f o g a
d j a. (Munkaterv szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.

