ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/507-030
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Szám:79-15/2016
MEGHÍVÓ
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Napirendi pontok:
1) Döntés az óvodavezetői pályázatról
Előterjesztő: polgármester
2) Döntés háziorvosi ellátásról
Előterjesztő: polgármester
3) Együttműködési megállapodás kötése az Úrkúti Katolikus Egyházközséggel
Előterjesztő: polgármester
4) Szeméttároló elhelyezése az úrkúti temetőben
Előterjesztő: polgármester
5) Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: polgármester
6) A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve
Előterjesztő: polgármester
7) A polgármester illetménye, az alpolgármester tiszteletdíja
Előterjesztő: jegyző
Napirendi pontok tárgyalása után:
1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak).
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2016. december 13.
Fülöp Zoltánné
polgármester

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám:79-15/2016.
JELENTÉS
a Képviselő-testület 2016. december 19-i ülésére.
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést adom:
62/2016. (IX.27.) határozat: A „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” c. pályázat benyújtásra került. A pályázaton az Önkormányzat
6 000 000,- Ft összeget nyert el.
63/2016. (IX.27.) határozat: A pályázat önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra benyújtásra került, 63 m3 kiutalásra került.
64/2016. (IX.27.) határozat: A Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához a csatlakozás megtörtént, a pályázatok benyújtásra
és elbírálására kerültek.
65/2016. (IX.27.) határozat: A 8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 2. és 3. ajtók alatti lakások
bérbeadásáról szóló szerződések a bérlőkkel aláírásra kerültek.
66/2016. (IX.27.) határozat: A Május 1. tér 7. sz. alatti orvosi rendelő és szolgálati lakás
fűtéskorszerűsítése megvalósult.
67/2016. (IX.27.) határozat: Az Úrkút Sk-val a támogatási szerződés megkötésre, a
támogatási összeg átutalásra került.
68/2016. (IX.27.) határozat: Az urnafal elhelyezése érdekében a támogatási szerződés
megkötésre került, a kivitelezés megtörtént.
69/2016. (IX.27.) határozat: A feladat-ellátási szerződés módosítás mindkét fél részéről
aláírásra került.
70/2016. (X.27.) határozat: A Május 1 téri (Bányászotthon előtti és melletti) út felújítása és a
Május 1 téri óvoda bejáratának csapadékvíz elvezetés javítása megvalósult.
71/2016. (X.27.) határozat: A Mester utca burkolati jel festés és forgalmi rend átalakítása
megvalósult.
74/2016. (X.27.) határozat: A 8409 Úrkút Csokonai u. 1. sz. 4. ajtó alatti lakásról szóló
bérleti szerződés a bérlőkkel aláírásra került.
77-80/2016. (XI.24.) határozatok: A Bursa Hungarica pályázatokról szóló döntés a
pályázóknak, valamint a bírálati lapok a Támogatáskezelőnek megküldésre kerültek.

82/2016. (XI.24.) határozat: A központi orvosi ügyelet feladat-átvállalási szerződés
módosítása aláírásra került.
84/2016. (XI.24.) határozat: A szociális tűzifa az Önkormányzat részére kiszállításra került.
86/2016. (XI.24.) határozat: A bérléti szerződések felmondásáról a bérlőket kiértesítettük.
87/2016. (XI.24.) határozat: Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak
véleményezéséről szóló határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak megküldtük.
88/2016. (XI.24.) határozat: A jutalom kifizetésre került.
89/2016. (XI.24.) határozat: Pörzse Sarolta tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba
történő jelentkezéshez készült pályázatát és a képviselő-testületi határozatot a Türr István
Gimnázium és Kollégium részére megküldtük.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti Jelentést megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.
Úrkút, 2016. december 13.
Fülöp Zoltánné
polgármester

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám:79-15/2016.

1. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 19-i ülésére
Tárgy: Döntés az óvodavezetői pályázatról
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nk.tv.) 83. § (2)
bekezdés f) pontja alapján a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése a
fenntartó feladata.
Az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízás, át nem ruházható képviselő-testületi
hatáskör, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 2.
pontja értelmében, pályázat útján kell meghirdetni és betöltetni.
A megbízás feltételeinek meghatározását a pályázat kiírója határozza meg, melyet a Nk.tv.,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt (a továbbiakban:
Kjt.) továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló Kjt. végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szabályoz.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 50/2016. (VIII.2.) határozatával az
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
pályázat kiírásáról döntött.
A pályázati feltételeket - a hivatkozott jogszabályokban meghatározott kötelező tartalmi
elemek figyelembevételével - a Képviselő-testület határozta meg.
A pályázati felhívás az Oktatási közlönyben, a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes
honlapján valamint Úrkút Község Önkormányzata honlapján jelent meg.
A testület a pályázat benyújtásának határidejét 2016. november 15. napjában fogalmazta meg.
A pályázat benyújtásának határidejéig egy pályázat került benyújtásra: Nemesné Estók Szilvia
8444 Szentgál, Somogyi Béla u. 25. sz. alatti lakos részéről.
A pályázat benyújtásakor megállapításra került, hogy a benyújtott pályázat a pályázati
előírásokban feltüntetett feltételeknek megfelel.
Nemesné Estók Szilvia 1973. augusztus 24-én született Ajkán. 1991-ben kezdett
óvodapedagógusként dolgozni a szentgáli Fenyves Óvodában, ahol kisebb megszakításokkal a
mai napig dolgozik. Óvodapedagógusi diplomáját 1997-ben szerezte Szekszárdon az Illyés
Gyula Pedagógiai Főiskolán. Rendelkezik továbbá általános iskolai tanítónő végzettséggel
(Kecskeméti Főiskola, 2000.), szakvizsgázott pedagógusi végzettséggel (Eszterházy Károly
Főiskola, 2003.), okleveles neveléstudományi szakos bölcsész szakképzettséggel (Pannon
Egyetem, 2013.), illetve idén befejezte a szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
szakképzettséget (Pannon Egyetem, 2016.) Emellett számos szaktanfolyamon vett részt. (A
pályázatot teljes egészében – másolatban – a képviselők megkapták.)

A pályázati eljárás előkészítését és lebonyolítását a Nk.tv. 83. § (4) bekezdése a), b), c),
valamint (5) bekezdése, továbbá, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 189.§-a
alapján végezte el Úrkút Község Önkormányzatának Jegyzője.
A Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján: „A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás
jogszabályában megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól”.
A Kjt. végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet 22. §. (1) bekezdése
alapján: a magasabb vezetői megbízást az év során bármikor, öt évre kell kiadni.
A fentiek alapján javaslom, hogy Nemesné Estók Szilvia pályázó kerüljön megbízásra az
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezető feladatainak ellátásával: 2017. február 1-től –
2022. január 31-ig.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Úrkút 2016. december 13.
Fülöp Zoltánné
polgármester

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

Intézményvezetői Pályázat
Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői munkakörére
Készítette: Nemesné Estók Szilvia
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Tisztelt Fülöp Zoltánné Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Nevelőtestület és Alkalmazotti közösség!

Alulírott Nemesné Estók Szilvia tisztelettel megpályázom a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján, az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016.évi
12. számában meghirdetett Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda határozott időre szóló
óvodavezetői (magasabb vezetői) állását. Az óvodavezetői állás betöltésére külső pályázóként
készülök.

Szentgál, 2016. augusztus 14.

Tisztelettel: Nemesné Estók Szilvia
pályázó
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Mottó

"Három nehéz dolog van a világon:
- Úgy mondani igazat, hogy senkinek ne fájjon.
- Úgy mondani kellemest, hogy hízelgés ne legyen.
- És úgy érvényesülni, hogy senkit se tapossunk el.
Azért van még egy negyedik is. :
- Elfogadni magunkat akkor is, ha nem felelünk meg mindenkinek.„
(Goethe)
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Szakmai Önéletrajz
Személyes adatok

Név: Nemesné Estók Szilvia
Születési hely, idő: Ajka, 1973.08.24.
Anyja neve: Tóth Mária
Lakcím: 8444 Szentgál, Somogyi Béla utca 25.
Telefon: +36-30-6071002
E-mail: nemesneestokszilvi@gmail.com
Állampolgárság: magyar
Munkahely:Fenyves Óvoda 8444 Szentgál, Óvoda út 9.
Beosztás: óvodapedagógus

Szakmai tapasztalataim

2012-2016

Óvodapedagógus- fejlesztő pedagógus
Fenyves Óvoda 8444 Szentgál, Óvoda u. 9.
Óvodai csoport vezetése. Iskola előkészítő és fejlesztő foglalkozások vezetése.
Mozgásfejlesztő terápiás csoport vezetése. Egyéni fejlesztési tervek készítése.
Kapcsolattartás a szülőkkel és a Nevelési Tanácsadóval. Az óvodapedagógusok és
szükség esetén a dajkák képzése a speciális igényű gyermekekkel kapcsolatban. A
Szegedi

Tudományegyetem

DIFER

kutatási

programjának

intézményi

összehangolása.

2013-2016

Szaktanácsadó
Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
A szaktanácsadói feladataim között szerepelnek: a pedagógusok munkájának
szakirányú megsegítése tantárgyi, vagy speciális szaktárgyi területen. Munkájuk
véleményezése, konzultációk, továbbképzések, szakmai fórumok szervezése.
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2015-2016

Szakértő
Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Pedagógiai szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés. Ezen túl kiemelt területként
a mester és kutatópedagógus fokozatot elérni kívánó pedagógusok pályázatának,
szakmai eseményen való szereplésüknek értékelése, minősítése.

2012-2016

Oktató (másodállás)
Felnőttiskola Oktató és Szolgáltató Kft. Budapest, Visegrádi u.6.
A Kft. Veszprémben működő Pedagógiai asszisztens és Dajka csoportjainak
vezetése. Oktatási anyagok, prezentációk készítése. A hallgatók szakmai
gyakorlatának koordinálása, illetve az ehhez szükséges dokumentációs anyagok
elkészítése. Elméleti és gyakorlati vizsgákra való felkészítés, vizsgáztatás.

2009-2012

Fejlesztő pedagógus
Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda 8444 Szentgál, Hársfa u.14.
Az iskola alsós évfolyamának folyamatos szűrése, bemeneti mérések elvégzése. A
BTM és SNI minősítéssel rendelkező, valamint tanulási részképesség zavaros illetve
diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkúliás gyerekek fejlesztése, egyéni fejlesztési tervek
alapján óvodában, iskolában. Kapcsolattartás az óvoda vezetőjével, alsó tagozatos
munkaközösség vezetőkkel, óvodapedagógusokkal, tanítókkal. Szakszolgálatokhoz
küldendő beutalók készítése. A mindennapi tanítási órákon használható fejlesztő
anyagok készítése.

2006-2009

Gyes

2003-2006

Családgondozó (másodállás)
Szentgál Község Önkormányzata 8444 Szentgál, Fő u.11.
A szolgálat gondozásában lévő családok ellátása, problémáinak megismerése. A
velük való kapcsolat felvétele, adatok gyűjtése, környezettanulmány készítése,
komplex helyzetelemzés.
A családok tájékoztatása a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásairól.
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Egyéni gondozási terv készítése a szülőkkel és a gyermekkel együttműködve az
érintett szakemberek bevonásával.
Támogatás nyújtása a gyermekeknek az őket veszélyeztető körülmények
elhárításához, személyiségük helyes irányú fejlődéséhez.
Segítség nyújtása a gyermek/ek megfelelő gondozásához. A szülők és gyermekek
rendszeres tájékoztatása az őket érintő ügyekről. A szülők figyelmeztetése, ha
gyermekük jogai megóvása, vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedés
szükséges.

2000-2006

Óvodapedagógus
Fenyves Óvoda 8444 Szentgál, Óvoda u. 9.

1998-2000

Gyes

1991-1998

Óvodapedagógus
Fenyves Óvoda 8444 Szentgál, Óvoda u.9.

Tanulmányok

2015-2016

Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Pannon Egyetem, Modern Filológia és Társadalomtudományi Kar,Veszprém

2010-2012

Okleveles Neveléstudomány szakos bölcsész /Kora gyermekkor pedagógiája
specializációval
Pannon Egyetem, Modern Filológia és Társadalomtudományi Kar, Veszprém

2001-2003

Szakvizsgázott fejlesztő pedagógus
Eszterházy Károly Főiskola, Eger

1997-2000

Általános Iskolai Tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területtel
Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Kecskemét
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1994-1997

Óvodapedagógus
Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, Szekszárd

1987-1991

Óvónő és gyermekfelügyelő
Türr István Óvónőképző Szakközépiskola, Pápa

Szaktanfolyamok
-

1992 Bábos továbbképzés óvónőknek

-

1993 Az óvodai helyi nevelési program készítése

-

Minőségirányítási program készítése

-

A matematika tanulási zavarai

-

Nyelv és beszédfejlesztés gyermekkorban

-

2010 Sindelar-terápia

-

2011

-

2012 Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására

-

2013 Differenciált képességfejlesztés az iskolában

-

2013 Az interaktív tábla használata

-

2014 Szaktanácsadói felkészítés

-

2015 Szakértői képzés

-

2016 Fejlődés,és fejlettségközpontú testnevelés

A XXI. század óvodája, iskolája

Kutatások
A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet DIFER programcsomagjának Elemi
rendszerező képesség altesztjének országos bemérése az óvodánkba járó 4-7 éves életkorú
gyermekeknél.
Kiemelt feladataim a kutatás kapcsán:
A felmért gyermekek fejlesztése, kidolgozott fejlesztési terv alapján.
A gyakorlatban

tapasztaltak

összegzése,

javaslattétel

a

szükséges

módosításokra.
Fejlesztő játékjavaslatok készítése a később megjelenő játékgyűjteménybe.
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változtatásokra,

1. Bevezetés

„Az igazi nagyság mértéke az, hogy mekkora szabadságot adsz másoknak, nem pedig az, hogy
mennyire tudsz másokat arra kényszeríteni, amit te akarsz.“ /Larry Wall/

Az elmúlt években az oktatás világszerte és Magyarországon is változásokon ment keresztül.
Mindezek tetten érhetők a módszertani innovációkban, a technika fejlődésének következtében
a tanulási folyamatban használt eszközök robbanásszerű fejlődésében, az egyes intézményi
tevékenységek sokrétűségében, és a gazdálkodás összetettségében. A változások az óvodákat
sem hagyták érintetlenül.
Az elmúlt 10 évben megváltoztak az intézményekkel, azok szolgáltatásaival, a
pedagógusokkal és a nevelési-oktatási folyamattal kapcsolatos külső és belső elvárások.
Gyakorló pedagógusként azt tapasztalom, hogy a mai felgyorsult, elvárásokkal teli,
globalizálódott világban azok az intézmények tudnak versenyképesek maradni, ahol magasan
kvalifikált, jól összeszokott, csapatmunkára képes nevelőtestület tevékenykedik, és a vezető
rendelkezik a kor kihívásainak megfelelni tudó kompetenciákkal, és az azokhoz tartozó
elméleti ismeretekkel, szakmai tapasztalatokkal. Világosan látja egyrészt az intézményben
játszódó folyamatokat, másrészt az intézmény helyzetét települési, régiós és országos szinten
is. Nemcsak motiváló munkakörnyezetet teremt alkalmazottai számára, hanem olyan
jövőképet, célokat tűz ki a kollektíva elé, amelyek eredményes megvalósításában önmaga és
kollégái is folyamatosan fejlődnek.
Mivel az óvodás gyermekek felnőtté válásának kulcsa részben a mi kezünkben van, ezért
elsődleges célul kell kitűzni, hogy az óvoda egy olyan biztonságos hely legyen a gyermekek
számára, ahol életük nagy részét örömmel, felszabadultan tölthetik. Az egész nevelőtestület
dolga, hogy minél több gondoskodással biztosítsa számukra a nyugalmat, és a természetes
életteret.Vezetői munkám lényegét a bizalomból táplálkozó emberi kapcsolatokon alapuló
együttmunkálkodásban látom mind a célok megfogalmazása, mind pedig a megvalósítása
terén.
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Ennek érdekében az óvodai élet szervezésében főszerepet kívánok biztosítani a játéknak, a
mozgás örömének, a cselekvésvágy kielégítésének, az ösztönös, természetes kíváncsiságból
adódó megismerésnek, amikor a gyermek érdeklődése, tevékenysége ezt megkívánja.
Meggyőződésem, hogy a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztését az életkori és egyéni
sajátosságok figyelembevételével lehet csak megvalósítani, a gyermeki személyiség
tiszteletben tartásával és elfogadásával.
Felnőtt és gyermek számára egyaránt fontos az egyénre irányuló törődés, a pozitív
megnyilvánulásokra való odafigyelés és az őszinteség.
Olyan gyermek-, és tevékenységközpontú, korrekt partnerkapcsolatokra épülő intézményt
szeretnék, ahol a minőségi munka a hatékonyság alapja; ahol mind a gyermekek, mind a
felnőttek biztonságban és alkotó légkörben élnek. Ahol a bizalom, a kiegyensúlyozott légkör
és a szeretet egysége adja meg azt, hogy a gyermekek boldogok, s mi eredményesek
lehessünk választott hivatásunkban.
Célom az intézmény hatékony és törvényes működtetése, mely egyaránt megfelel a társadalmi
elvárásoknak, a helyi sajátosságoknak, a fenntartói és partneri igényeknek. Vezetői
programom megfogalmazásánál törekedtem, hogy az harmonikusan illeszkedjen az óvoda
Pedagógiai Programjához.

1.1. Szakmai hitvallásom
Hiszem és vallom:
 hogy a gyermekkor a felszabadult, felhőtlen, örömteli játék időszaka;
 hogy a szabad játék és a tudatos tervszerű munka a gyermekek személyiségének,
képességeinek kibontakoztatását, fejlődését eredményezi;
 hogy a felelősségteljes pedagógiai munka eredményeként kreatív gondolkodású,
cselekvésre kész, nyitott, a tudásvágy igényével rendelkező gyermekeket nevelünk,
mely egész életükre nézve meghatározó irányultságot eredményez;
 hogy a gyermeki személyiség kibontakoztatásához elengedhetetlen a feltétel nélküli
elfogadás, az a nevelési attitűd, mely a szereteten alapul, ami biztonságot nyújt a
gyermekeknek a harmonikus, egészséges fejlődéshez;
 hogy belső meggyőződésből fakadóan hinnünk kell, hogy a hátrányos helyzetű, és
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, befogadása a normál gyermekközösségbe
megalapozza a későbbiekben a társadalomba való integráció lehetőségét.
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1.2. A vezetői programot meghatározó dokumentumok
1.2.1 Jogszabályi háttér
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról
 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének
irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
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 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről
 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények
működéséről
 17/2013. (III.01) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve
 346/2013.(IX.30) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, pedagógus
szakvizsgáról

valamint

a

továbbképzésben

résztvevők

juttatásairól

kedvezményeiről
Jogi kötőerővel nem bíró dokumentumok:
 Önértékelési kézikönyv óvodák számára
 Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
 Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja
 Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
 Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda Házirendje
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és

2. Helyzetelemzés
2.1.Az intézmény humán erőforrásai

Az intézmény neve: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda
Az intézmény székhelye: Úrkút, Mestert út1.
Az intézmény telephelye: Úrkút, Május 1. tér 1.
Fenntartó neve: Úrkút Község Önkormányzata, 8409 Úrkút, Rákóczi út 45.

Engedélyezett álláshelyek száma:

Óvodavezető

1 fő

Óvodapedagógus

5 fő

Pedagógiai asszisztens

1 fő

Dajka

3 fő

Gazdasági ügyintéző

1 fő

Szakácsnő

1 fő

Konyhai kisegítő

2 fő

Összesen

14 fő

Óvodapedagógusok száma:
6 fő melyből egy fő a vezetői, további egy fő pedig a vezető helyettesi feladatokat látja el. Az
óvodapedagógusok közül, 4 fő német nemzetiségi főiskolai végzettséggel (ebből 1fő a
jelenleg nyugdíjba készülő vezető) 2 fő pedig főiskolai óvodapedagógusi végzettséggel
rendelkezik. Az óvodában egy kolléganő rendelkezik fejlesztőpedagógusi szakvizsgával. Az
intézményben dolgozó valamennyi óvodapedagógus a törvényi előírásoknak megfelelően
Pedagógus I. fokozatba lett besorolva.
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A nevelőtestület stabil, régóta együtt dolgozó kollégákból áll. A nevelőtestületről általánosan
elmondható, hogy felkészült, gyermekszerető, nagyfokú hivatástudattal, elhivatottsággal
rendelkező óvodai szakemberekből áll, akik kölcsönösen átadják egymásnak tudásukat.
A mindennapi pedagógiai munkát az intézményben 3 fő szakképzett dajka és egy pedagógiai
asszisztens segíti.
A főzőkonyha üzemeltetése is az óvoda feladatai közé tartozik. Az ezzel kapcsolatos
adminisztrációs feladatokat és a gazdasági ügyintézést 1fő gazdasági ügyintéző látja el.
A konyhai dolgozók létszáma:
1fő szakácsnő (2017-ben várható a nyugdíjazása)2 fő konyhai kisegítő plusz 1 fő közhasznú
alkalmazott.
Az óvoda karbantartási feladatainak ellátását jelenleg az önkormányzat biztosítja.
Az óvoda alapító okiratában meghatározottak alapján ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek és ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését.
Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: érzékszervi fogyatékos,
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő gyermekek fogadása
biztosított. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését logopédus, valamint utazó
gyógypedagógus segíti.

2.2.Az intézmény tárgyi erőforrásai

Épületek, eszközök:
Az óvoda a község központjában jól megközelíthető helyen két épületben működik.
A székhely 2016 nyarán felújított földszintes épület, két csoportszobával, öltözővel,
mosdóval. Itt található még a főzőkonyha a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségekkel.
A csoportszobák tágasak, világosak, esztétikusan berendezettek, megfelelő teret biztosítanak a
változatos tevékenységformákhoz.
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A berendezési tárgyak a gyermekek testméreteihez igazodnak. A nevelőtestület folyamatosan
törekszik a természetes anyagok beszerzésére, cseréjére, nád, fonott kosarak, fajátékok, a
bútorzat valamint a textília szín- és ízlés harmóniájára. Mindkét csoporthoz külön öltöző és
mosdó helyiség tartozik.
Az öltözők tágasak, jól felszereltek.
A mosdók felszereltsége kielégítő, azonban néhány helyen korszerűsítésre lenne szükség. (wc.
elválasztó panelek, zuhanytálca)
A székhely épületében található a vezetői és a gazdasági iroda is. Sajnos az
óvodapedagógusoknak nincs külön szobájuk így felkészülésüket, megbeszéléseiket a
csoportszobákban, vagy a logopédiai foglalkoztatóként is használt elkülönítőben tartják. Az
intézmény számítástechnikai ellátottság korlátozott.(2 számítógép, nyomtató, fénymásoló).
Ebben az épületben lett kialakítva az intézményi étkezést biztosító főzőkonyha is. A főzéshez,
előkészítéshez és kiszolgáláshoz szükséges helyiségek rendelkezésre állnak. A használt
eszközök azonban korszerűsítésre és cserére szorulnak.
A telephely innen néhány méterre található szintén földszintes épület, melynek külső
homlokzatát és nyílászáróit az elmúlt években újították fel. A belső falazat több helyen
vizesedik melyek javítása az épület állagmegóvása érdekében szükséges lenne. Az itt található
három csoportszobának kialakított helyiség közül két termet használ az óvoda. Ebből egy
terem csoportszobaként és egy terem tornaszobaként funkcionál. (A székhely óvodás
csoportjai is ezt a termet használják a mozgásos tevékenységek során.) A tornaszoba jól
felszerelt, megfelelő lehetőséget biztosítva így a gyerekek sokoldalú mozgásfejlesztéséhez. A
harmadik termemben az iskolás gyermekek étkeztetése folyik. Az öltöző ebben az épületben a
folyosón található. A mosdókorszerűen felújított. A melegítőkonyhában a gyermekek ellátásához
szükséges eszközök, gépek és berendezések rendelkezésre állnak.

Mindkét épülethez füvesített játszóudvar tartozik. A székhely udvarán homokozó, hinta
babaház, és egy új korszerű, szabványnak megfelelő mászóvár biztosítja a gyermekek
mozgásfejlesztését. A telephely udvarán rendelkezésre álló eszközök közül a mászóvár
balesetveszélyessé vált, így ennek cseréje az elkövetkező években szükséges. Az udvari
játszóeszközök pótlását az óvoda saját költségvetéséből oldja meg.
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2.3.Szakmai tevékenység
Az óvodában saját Pedagógiai Program alapján folyik a nevelés, az országos alap programnak
és a helyi német nemzetiségi nevelés és hagyományápolás összhangjának megvalósítása
révén.
Az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának elősegítésére irányul, a
gyermekeket megillető jogok tiszteletben tartása mellett oly módon, hogy minden gyermek
egyenlő eséllyel részesülhessen a színvonalas óvodai nevelésben. A gyermekeket - mint
fejlődő személyiségeket - szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illet meg.
Nevelőmunkájukban kiemelten foglalkoznak az egészséges életmódra neveléssel, anyanyelvi,
értelmi fejlesztés, az érzelmi, erkölcsi, közösségi neveléssel és a szocializáció biztosításával.
Ehhez érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkört igyekszenek teremteni.
Alapul veszik a gyerekcsoport sokszínűségét, érdeklődését, életkori sajátosságait, az érés
sajátos törvényszerűségeit. Figyelembe veszik a gyermekek egyéni fejlődési ütemét és
képességeit, biztosítva mindenki számára az egyenlő hozzáférést, jogaiknak érvényesítését. A
gyerekek nevelése során az egyéni fejlettséghez igazodó differenciált bánásmód elvének
alkalmazásával, tevékenység központú módszerekkel történik, és kiterjed a sajátos nevelési
igényű, interkulturális gyermekek nevelésére is. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó
gyermekek óvodai nevelése során biztosítják az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését,
átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. Az
intézményben szakmai munkaközösség nem működik.

2.4.Az intézmény gyermekvédelmi tevékenysége
Az óvoda pedagógiai tevékenységéhez alapvető feladatként kapcsolódó terület a
gyermekvédelem. Az óvodában ezért olyan légkört, olyan pedagógiai tevékenységet
igyekszenek kialakítani, amely kizárja, hogy bármelyik gyermek származása, színe, neme,
vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása miatt hátrányos helyzetbe kerüljön. Az óvodai nevelés
elsődleges célja ezen a területen a gyermekek védelme, a prevenció és esélyteremtés, az
egészség megőrzése, a gyermekek fejlődését veszélyeztető ártalmak kiszűrése.
Az óvoda minden dolgozója szeretetteljes odafigyeléssel, egyénre szabott fejlesztéssel segíti a
hátránnyal érkező gyermekeket.
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Tapintatos, személyes kapcsolatot alakítottak ki azon családokkal, akik segítséget kértek,
vagy láthatóan segítségre szorultak. A titoktartási kötelezettség minden - családokat érintő kérdésben érvényesült.
Az intézményekben 1 fő gyermekvédelmi felelős dolgozik, tartalmas együttműködést folytat a
gyermekvédelem társintézményeivel.

2.5.Az intézmény kapcsolatai

Az óvoda a családok elsődleges segítői, kiegészítő partnerei. Fontos a kölcsönös, folyamatos
információcsere, melynek során megismerhetjük a családi hátteret, a szülő pedig tudomást
szerez az óvoda céljai, feladatai, módszerei felől. Az együttműködés megléte, annak minősége
erősítheti vagy gyengítheti a gyermek személyiségének optimális fejlődését.
Kapcsolattartás színterei:
 anyás beszoktatás,
 szülői értekezlet,
 munkadélutánok,
 szülők bevonása közös óvodai programokba,
 véleménykérés óvodai dokumentumokhoz,
 anyák napja,
 fogadó órák,
Mindezeken túl az intézmény a nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében hatékony
kapcsolatot és együttműködést tart fent más intézményekkel is. Az óvodából iskolába történő
zavartalan átmenet érdekében szorosan együttműködnek a helyi iskolával és az Ajkai
Pedagógiai Szakszolgálattal. Emellett a Csalás és Gyermekjóléti Szolgálattal, a környéken
található közművelődési intézményekkel. Az óvoda vezetője folyamatos munkakapcsolatban
van a Fenntartóval.
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3. Vezetési program
3.1.Vezetői hitvallásom
Hiszem, hogy a gyermek tisztelete, a szemléletük alakítása, nyitott személyiséggé való
alakulásuk a pedagógusok és a szülők közös alkotása, céltudatos tevékenység.
A nevelés folyamatában elsőrendűnek tartom, hogy az intézménybe járó óvodások érzelmi
biztonságban, szeretetben, szép élményekben gazdagodva, minél önállóbban és boldogabban
éljék meg a kisgyermekkort.
Olyan közösséget kívánok irányítani, ahol minden kollegám szakmai munkáját belső hittel,
elkötelezettséggel, a gyermekek fejlődésébe vetett bizalommal végzi, a családdal szorosan
együttműködve és, az intézményi célokkal azonosulva.
Vezetői programom alapja az óvodai nevelés értékeinek megőrzése. Célom az
Alapprogramban és ennek tükrében az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai
Programjában megfogalmazottak megvalósítása.

3.2.Énképem
 Széleskörű jogszabályi ismeretekkel és több éves óvodapedagógusi szakmai
tapasztalattal rendelkezem.
 Jellemző tulajdonságom a kisgyermekek iránti szeretet és a gyermekek mindenek
felett álló érdeke.
 A munkavégzésemet az igényesség, az alaposság és a kitartás jellemzi.
 Minden tevékenységemben alapos vagyok.
 Nyitott vagyok minden új kezdeményezésre, szeretem a kreatív megoldásokat.
 A problémahelyzetek felismerése és gyors megoldása jellemez.
 Önértékelésemben és mások értékelésében is kritikus vagyok.
 Hiszek a jó csapatmunkában és a közösség erejében.
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4. Vezetői célkitűzésem

“Az igazi nagyság mértéke az, hogy mekkora szabadságot adsz másoknak, nem pedig az, hogy
mennyire tudsz másokat arra kényszeríteni, amit te akarsz.“
/Larry Wall/
Vezetői koncepcióm alapját a gyermeki jogok tiszteletben tartása és a gyermeki szükségletek
kielégítése képezi, ennek alapján fogalmaztam meg, vezetői céljaimat, feladataimat.
 Célom

az

Óvoda

hatékony

és

törvényes

működtetése

a

vezetői

kör

(intézményvezető-helyettesek) támogatásával, amely egyaránt megfelel a köznevelési
rendszer előtt álló kihívásoknak, a társadalmi elvárásoknak, a helyi sajátosságoknak
valamint a fenntartói és partneri igényeknek.
 Célom egy egységes, jó szakmai színvonalú intézményi működtetés, ahol a
gyermekek lehetőséget kapnak képességeik fejlesztésére és kibontakoztatására.
 Célom, hogy az alkalmazotti közösség jó munkatársi közösségként tudjon
együttműködni a gyermekek érdekében. Fontosnak tartom, hogy a vezetőváltás után is
minden a megszokott rendben, a helyi sajátosságoknak megfelelően, nyugodt
légkörben működjön tovább.
 Célom a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételrendszer és erőforrások
optimalizálása.
 Célom az intézmény fenntartójával szakmai alapokon nyugvó, harmonikus
kapcsolat kialakítása. Minden tevékenységemben igyekszem majd jogszerűen eljárni,
döntéseimben elvárásait figyelembe venni.
Az eredményes, sikeres munka érdekébe vezetői tevékenységem során fontosnak tartom,
hogy az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodában létrehozott eredményekre és értékekre a
továbbiakban

is

építsek

és

minden

eddigi

továbbfejlesszek.
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pozitív

folyamatot

megerősítsek

és

4.1.Hosszú távú stratégiai céljaim
 A nyitottság és dinamizmus: az értékőrzés és a megújulás. Új pályázatokon való
részvétel.
 Hátránykompenzáció, hátránycsökkentés, inkluzív pedagógiai szemlélet. (A kiemelt
figyelmet igénylő és az egészséges gyermekek együtt nevelésének megteremtése,
folyamatos fejlesztése.)
 Az egészségtudatos életszemlélet erősítése, egészségmegőrzés.
 Korszerű, hatékony, partnerközpontú intézményi működtetés.
 Informatikai kompetenciák fejlesztése.
 Intézményi kapacitásbővítés.

4.2.Középtávú céljaim
 A vezetői önértékelés, intézményi önértékelés elkészítése.
 Az Országos Tanfelügyeleti ellenőrzés lebonyolítása.
 Pedagógus portfólió készítésének segítése.
 Pedagógus minősítés koordinálása, lefolytatása.
 Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés.
 Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás.
 Egészséges életmód igényének alakítása: mozgásfejlesztés.
 A nevelés minőségének folyamatos fejlesztése.
 A humánerőforrás fejlesztése.
 A pályázati lehetőségek kihasználása, erőforrások bővítése.
 Szülői Szervezettel szorosabb együttműködés.
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4.3.Rövidtávú céljaim
 Az intézményi dokumentumok koherens kialakítása.
 Az intézményi önértékelés előkészítése, folyamatának kiépítése.
 Pedagógus portfólió készítésének segítése.
 Pedagógus minősítés előkészítése, koordinálása, lefolytatása.
 Felkészülés az Országos Tanfelügyeleti ellenőrzésre.
 Számítástechnikai eszközök bővítése.
 Partneri kapcsolatok formáinak megújítása: marketing- és PR-tevékenység, szponzorok
felkutatása.
 Az óvoda udvari eszközeinek bővítése.
 Nyugodt, kiegyensúlyozott munkahelyi légkör biztosítása.
 Az

óvoda

honlapjának

folyamatosan

aktualizált

működtetése,

esetleges

arculatmegújítás.
 Belső és külső szakmai továbbképzések támogatása.
 Szervezetfejlesztés.

4.3.Vezetési céljaimmal összefüggő általános feladataim
 A gyermekek jogai és mindenekfelett álló érdekeinek képviselete.
 Világos célokkal, tervekkel rendelkező, a nevelés iránt elkötelezett, szakmailag
folyamatosan fejlődő közösség irányítása, vezetése.
 A munkatársak közötti jó kapcsolat és az egyes csoportok közötti információátadás, a
rendszeres tájékozódás, tájékoztatás még jobb megvalósítása.
 Fenntartói elvárásoknak való folyamatos megfelelés.
 A belső és külső partneri igények és elvárások és az elégedettség rendszeres mérése és
az eredmények alapján erősségek és fejlesztendő területek meghatározása.
 A pedagógiai kultúra fejlesztése érdekében szakmai munkaközösség működtetése,
belső szakmai innováció ösztönzése.
 Az óvoda és a családok közötti kommunikáció minőségének fejlesztése.

20

5. Működési feltételek biztosítása, fejlesztések, felújítások
Célom: a fennálló törvények, rendeletek, belső szabályzatokban foglaltak betartásával az
óvoda törvényes működésének biztosítása.

5.1.Biztonságos intézmény megteremtése
Célom: a gyermekek és dolgozók testi és lelki biztonságát garantáló óvoda.
Feladatok: az óvoda munkavédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, egészségvédelmi,
élelmiszer egészségügyi, balesetvédelmi rendeleteinek és előírásainak maradéktalan betartása,
a dolgozók megfelelő képzése és a megvalósításba való bevonása.
A dolgozók lelki biztonságának megteremtése érdekében a „biztonságos munkahelyet”
elsősorban a munka biztonsága jelenti.
A gyermekek lelki biztonsága érdekében támogatom a folyamatos, édesanyával történő
óvodai befogadás gyakorlatát. Helyeslem a szülői igények messzemenő figyelembevételét,
csoportválasztásnál - óvónőválasztásnál, amennyire a pillanatnyi lehetőségek engedik.

5.2.Hatékony gazdálkodás
Az óvoda részben önálló gazdálkodású intézményként működik, melyhez a szükséges
pénzügyi fedezetet Úrkút Község Önkormányzata biztosítja.
A gazdálkodást a képviselő-testülete által előirányzott intézményi költségvetési keretből
biztosítom, betartva a törvényességi szabályokat, melyet lehetőségeinkhez mérten saját
forrásokból is szeretnék kiegészíteni.
A távlatai feladatomnak tekintem a külső források felkutatását - szponzorok, szülői
támogatások, pályázatok - megtalálását, és az alapítvánnyal való sikeres együttműködést.
Véleményem szerint a piac törvényei úgy érvényesülnek az óvodában, hogy ismertté kell
tenni az intézményt, meg kell mutatni, miben vagyunk sikeresek, milyen értékeket
preferálunk

és

ezek

megtartására

milyen

garanciákat

biztosítunk.

Mindezekhez

elengedhetetlen az együttműködésen alapuló jó szakmai kapcsolat a Fenntartóval. Az
intézmény gazdasági helyzetéről munkatársaimat is tájékoztatni kívánom. A költségvetéssel
kapcsolatos

döntések

előkészítésében

pedig

hozzáállására is számítok.
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az

óvodavezető-helyettes

konstruktív

A bérgazdálkodásban kiemelt fontosságú a törvényi keretek szem előtt tartása. A dolgozói
juttatásoknál

kiemelten

szeretném

figyelembe

venni

az

óvodánkban

működtetett

teljesítményértékelés eredményeit. Az esetlegesen képződő bérmaradványt, a rendelkezésre
álló jutalom keretet a közösen kialakított jutalmazási elvek alapján szeretném szétosztani a
dolgozók között az óvodavezetés aktív bevonásával, az önértékelés eredményeit is figyelembe
véve.
A pedagógiai programban megfogalmazott célok mentén a legfontosabb feladatnak tekintem:
 A Sokoldalú személyiségfejlesztés megvalósításához szükséges eszközök
bővítését.
 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyéni fejlesztéséhez szükséges
eszközök, és fejlesztő játékok folyamatos bővítését.
 Egészséges életmódra nevelés, a mindennapos fejlesztő mozgás eszközeinek
további bővítése.
 Az audiovizuális, és IKT eszközök továbbfejlesztését.
 A szakmai könyvtár folyamatos fejlesztését.
 Mindkét épülethez tartozó játszóudvar eszközeinek folyamatos védelmét,
bővítését a helyi adottságokhoz alkalmazkodva.
 A köznevelési törvényben előírt, és a kötelező eszköz és felszerelés jegyzékben
szereplő eszközök beszerzéséről, az elhasználódott eszközök folyamatos
cseréjéről, a hiányzó eszközök pótlásáról, és az intézményi eszközrendszer
korszerűsítéséről.
A bővítések legfontosabb alapelve a „keveset, de minőségit” kell, hogy legyen. Mindezeken
túl fontos, hogy az eszközök, felszerelések legyenek esztétikusak, és szervesen illeszkedjenek
a meglévő tárgyi környezetbe, legyenek balesetmentesek, biztonságosak, egészségre
ártalmatlanok, szolgálják fejlesztő tevékenységünket.
Az intézményben történő felújítások és fejlesztések során elsősorban a költségvetésre és
kiegészítésképpen a pályázatokra és az alapítványra kívánok támaszkodni.
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5.3.Szolgáltatások
Célom, hogy a jelenleg működő szolgáltatások mellett megjelenjenek új szolgáltatások is az
intézményi palettán. Olyan típusú szolgáltatások kialakítását tervezem, melyek vagy
kiegészítik az óvodai nevelési tartalmakat lehetőséget biztosítva a tehetséggondozásra, vagy
preventív szolgáltatásként segítenek az esetleges képességproblémák megelőzésében.
Jelenleg működő szolgáltatások:
 Alapellátásban szervezett logopédiai és fejlesztő foglalkozások
 Katolikus hitoktatásszülői igények szerint
A megvalósításban számítok a helyi óvodapedagógusokra, szükség esetén külső
szakemberekre.

5.6.

Ünnepek, hagyományok

Az intézményben működnek a már sok év alatt kialakult helyi ünnepek, hagyományok az
állami ünnepeken túl. Szándékom ezek további szervezése, működtetése. A munkában
mindenképp számítok a nevelőtestület hozzáértésére, szervezőkészségére, ötleteire. Továbbra
is szeretném elősegíteni a szülők számára az óvoda néhány kiemelt ünnepébe való betekintést,
részvételt.
Az óvodai programokon túl továbbra is gazdagítani kívánom az óvodán kívüli közös élményt
nyújtó programokkal a kínálatot.
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5. Humánerőforrás fejlesztése
5.6.Az Óvoda vezetésével kapcsolatos elképzelésem(Stratégiai vezetés)
A vezetés olyan tevékenység, amely az erőforrások hatékony és eredményes felhasználására
irányul bizonyos célok elérése érdekében. Összetett folyamat, energiaigényes, számos
kihívást magában rejtő munka.
A vezetői stílust alapvetően két tényező határozza meg, az egyik a vezető személyisége,
felkészültsége, képességeinek szintje, a másik pedig a vezetésével működő munkahelyi
közösség, munkatársak felkészültsége, emberi közösségi viszonylatok, kialakult szokások
állapota.
Leendő intézményvezetőként kulcskérdésnek tekintem a cél(ok) pontos meghatározását és
ennek megfelelő kommunikálását. A cél ismeretén túl minden résztvevőnek tudnia kell azt is,
hogy kinek mi a feladata és ki miért felel és mi az, ami segíti, illetve hátráltatja a legjobb
összteljesítmény megvalósulását.
A hatékony munkavégzés alapja a munkakörtervezés, munkaköri leírás, minősítés. Terveim
között szerepel a jelenlegi munkaköri leírások felülvizsgálata, alkalmazotti közösséggel
történő megbeszélés és szükség szerinti módosítás.
A nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkája, segítő szerepe az óvodai élet
mindennapjaiban elengedhetetlen. Fontosnak tartom az óvodapedagógusokkal a nevelési
célkitűzések ismeretén alapuló szoros együttműködést, összehangolt munkát, kiemelten az
óvodai életet átfogó gyermek – dajka közötti kapcsolat formáit és tartalmát.
Az óvodavezetésben továbbra is számítok óvodavezető helyettes kollégámra. Fontosnak
tartom a feladatok és a felelősség célszerű megosztását, a bizalmi kapcsolat kialakítását, az
egy célért való munkavégzés, együtt gondolkodás érvényesítését. A nyílt, őszinte, korrekt,
demokratikus vezetési stílus érvényesítésére helyezek hangsúlyt. Az intézmény rendszerének
elemeit továbbra sem kívánom megváltoztatni.
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5.7.Vezetői funkciók működtetése(Operatív irányítás)
A vezetői funkciókat a törvényesség, a fenntartói elvárások, az SZMSZ-ben, a Házirendben,
az Intézmény Minőségirányítási Programjában és a munkaköri leírásokban foglaltak alapján
kívánom megvalósítani.
Az óvodai célok megvalósításának érdekében a vezetési funkciók összhangjának
megteremtése (tervezés, szervezés, irányítás, döntés, ellenőrzés, értékelés). A feladatok
tudatos, fontossági sorrend szerinti rendszerezésével, időrendi besorolásával, a személyi és
tárgyi feltételek összehangolásával, a határidők és felelősök megjelölésével stratégiai és
operatív tervek elkészítése. Fontosnak tartom az alapvető célok és a határidők betartását.
A célok, tervek megvalósításához szükséges külső és belső feltételek, források megteremtése,
meglévő partnerkapcsolatok ápolása, fejlesztése, a menedzsment hatékony működtetése. A
vezetés fontos elemét képezi az a tevékenység, mely biztosítja, hogy a szervezet képes legyen
magához vonzani, megtartani, és képességeikben, ismereteikben fejleszteni alkalmazottait.
További feladat a munkakörök és reszortfeladatok által támasztott elvárások, igények,
valamint a munkát végzők attitűdje közötti minél tökéletesebb összhang megteremtése, a
szervezeti és egyéni célok összekapcsolása.
A vezetői munkám fejlesztési területei:
 feladatmegosztás óvodavezető helyettessel, munkaközösség-vezetővel,
 tájékoztatás, döntés-előkészítés
 információáramlás
 szervezeten belüli kommunikáció
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5.7.1. Tervezés, szervezés
Tervezés
 a helyi pedagógiai programból adódó feladatok időarányos lebontása, a
hatékony megvalósítás érdekében
 a program folyamatos tervszerű elemzésének kidolgozása, a szükséges
újraértelmezés
 a továbbtanulás tervezése az óvodai és egyéni érdekek egyeztetésével
 a költségvetés hatékony tervezése, megvalósítása
 munkáltatói feladatok, humán erőforrás tervezése,
 a tárgyi eszközkészlet folyamatos korszerűsítése a törvényben előírt
eszköznorma és a helyi PP megvalósíthatósága alapján

Szervezés
Az óvodai élet kétféle szervezést tesz szükségessé, egyrészt a pedagógiai, belső tartalmi
szervezési teendők, másrészt az operatív, külső szervezési feladatok megvalósítását.
 a tudatosan átgondolt, arányos munkamegosztás folyamatos és szükségszerű
szervezése,
 munkakörhöz igazodó munkarend stabilizálása, reszortfeladatok arányos
elosztása
 belső

kapcsolattartási

formák

korszerűsítése,

továbbápolása-

Szülői

formák tudatos szervezése, fejlesztése

(iskola,

Munkaközösség
 a minőségi munka feltételeinek folyamatos biztosítása
 külső kapcsolattartási

gyermekjóléti társintézmények, nevelést, fejlesztést segítő társintézmények,
regionális,szakmai társintézmények, kulturális, művészeti társintézmények)
 az intézményi továbbképzési, önképzési bázis erősítése, az újonnan szerzett
ismeretek szervezett keretek között zajló átadása a pedagógus társaknak
 információs bázis hatékonyságának növelése
 alapdokumentumok folyamatos, naprakész felülvizsgálata
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Ellenőrzés, döntés, irányítás
Vezetői ellenőrzés célja, a hatékony működés elősegítése. A tények okainak feltárása lehetővé
teszi a hiányok pótlását, a hibák kijavítását, a valós eredmények és a tetszetős látszatok
megkülönböztetését, az eredmények megerősítését, a jó módszerek elterjesztését. Az
ellenőrzésnek ki kell terjednie a megvalósítás módjára, tempójára, eredményére. A vezetői és
belső ellenőrzési terv az éves munkaterv része. Négy területet ölel fel:
 szakmai, pedagógiai tevékenység ellenőrzése,
 gazdálkodás ellenőrzése,
 munkáltatói jogokból adódó ellenőrzés,
 tanügy-igazgatási feladatok ellenőrzését.
Az ellenőrzési feladatok megvalósításában továbbra is számítok a vezetőtárs aktív munkájára.
Döntés
Az értékelés az ellenőrzés tapasztalatara épül. Az értékelés akkor jó, ha személyiségfejlesztő
és hatékonyságnövelő funkcióval rendelkezik. Az óvoda szakszerű és törvényes
működtetéséhez és a vezetői eredményességhez megalapozott döntések sora szükséges.
Az eredményes intézményvezetéshez megalapozott döntések sora szükséges. Döntéseim
meghozatala előtt számítok a javaslattételi, véleményezési, és egyetértési jogkörök
gyakorlóinak együttműködésére (nevelőtestület, vezetői feladatokat ellátók).
Fontosnak tartom az átruházható döntési jogkörök átadását, mivel a felelősi rendszer
működése segíti a munkamegosztást.
Irányítás
A vezetési funkciók közül kiemelkedik, mivel ez a vezetői hatáskör érvényesítése a
végrehajtás folyamatosságának biztosítása. Az irányítás folyamatos döntési feladat, útmutatás,
amelynek során figyelembe kell venni a külső és belső környezet adottságait, a változtatás
szükségszerűségét, a szükséges korrekciót a legkevesebb konfliktussal. Feladatomnak
tekintem:
 a csapatszellem további erősítését
 a megfelelő módón előkészített döntések meghozatalát
 a nyílt kommunikációs légkör megteremtését.
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 a törvényességi előírásoknak megfelelő üzemeltetés biztosítását, az annak
megfelelő változások figyelembe vétele - szükséges korrekciók időben történő
elvégzése – lehető legkevesebb konfliktus mellett
 a követelményállításnál a fontossági sorrend felállítását, az elérhetőséget, a
korrigálhatóságot, a méltányosságot
 a munkafegyelmet, a munkavégzés pontosságát- minőségét, igényességét
 a szakmai munka terén a gyakorlati munka következetes megvalósítását

5.8.Szakmai szervezetfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseim
Elsőrendű feladatomnak tartom a szakmai munka megismerését és annak feltérképezését,
hogy az intézmény pedagógiai programjának és az Alapprogram nevelési céljainak való
megfelelés hogyan, milyen módon és mértékben jelenik meg a pedagógusok munkájában.
Amennyiben szükséges, a Pedagógiai Program kiegészítése, módosítása.
Fontosnak tartom a mindennapi gyakorlat megfigyelését, az erősségek és fejleszthető
területek meghatározását, a további feladatok kijelölését és a megvalósulás ellenőrzését,
értékelését.
Az intézményi kulcsfolyamatok irányítása során elsősorban a gyermeki fejlődés
eredményeinek javítására szeretném helyezni a hangsúlyt. Ehhez elengedhetetlenül fontos a
gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése a tervezéstől a fejlesztések megvalósításáig.
Hosszú távon olyan szakmai anyag kidolgozása a célom, amely segítségével nemcsak
szubjektív eszközökkel, hanem standardizált mérési eljárásokkal kapnának képet a csoportban
dolgozó óvónők a hozzájuk járó gyermekek képességstruktúrájáról. Így az egyénre szabott
differenciált fejlesztések hatékonysága növelhető lenne.
Emellett még aktívabban szeretném bevonni a pedagógiai asszisztenst a sajátos nevelési
igényű, vagy beilleszkedési, és magatartászavaros gyermekek integrálásába. A pedagógiai
asszisztens sokat tud segíteni ezen gyermekek szocializációjában, a másság elfogadtatásában,
a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában.
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5.9.Minőségirányítás
Az elkövetkező évek kiemelt szakmai feladatai között kell, hogy szerepeljen aPedagógus
előmeneteli rendszer, minősítés, tanfelügyelet, intézményi önértékelésre való felkészülés.
2013. szeptember 1-jétől lépett életbe az Nkt. 64-65.§-a által

meghatározott pedagógus

előmeneteli rendszer, ehhez a törvény fenntartótól független egységes külső ( pedagógus
előmeneteli, tanfelügyeleti ) ellenőrzési rendszer működtetését írja elő.
Fontosnak tartom, hogy az óvoda dolgozói a pedagógus előmeneteli rendszer jogszabályi
változásait folyamatosan figyelemmel kísérjék.
Célom, hogy az Óvoda nevelőtestülete felkészüljön az önértékelésre, a tanfelügyeleti
ellenőrzésre. Ennek érdekében kiemelten fontos az intézményi önértékelés jogkövető
megszervezésére. Ehhez a már fennálló Önértékelési munkacsoport munkáját támogatva
kívánom az önértékelés intézményi elvárásainak kidolgozása mellett az önértékelés
dokumentumait elkészíteni, az önértékelés helyi menetét megszervezni, lebonyolítani. Az
intézményben dolgozó pedagógusok felelőssége abban áll, hogy nevelési tevékenység és
tevékenység látogatás és az azt követő interjú, valamint dokumentum ellenőrzés során úgy a
belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, kompetenciájukat, hivatásszeretetüket
bizonyítsák. Az egyenlő teherviselés elvének megtartására szeretnék törekedni, mind a
nevelőmunkát segítők, mind a nevelőtestület esetében.
5.10. Továbbképzések
Az óvodában dolgozók életében mindig is nagy jelentősége volt a továbbképzésnek,
önképzésnek. Ma a gyorsan változó külső körülmények között nap mint nap újabb szakmai
kihívásokkal találkozunk, melyeknek nem lehet másként megfelelni, csak tudásunk
folyamatos megújításával. A humán erőforrás fejlesztése érdekében fontos, hogy kollégáim
szakmai erőfeszítéseit támogassam, karrierjüket segítsem, szervezzem. Támogatni kívánom a
továbbképzéseken való részvételt.
Ennek érdekében vezetői munkám során arra törekszem, hogy biztosítsam a feltételeket, a
lehetőségeket ahhoz, hogy valamennyi pedagógus az óvoda nevelési programjának
szellemében és saját érdeklődési körének megfelelően fejleszthesse szakmai tudását.
Támogatni kívánom a nevelőtestület tagjait abban, hogy minél színesebb legyen a testület
arculata, minél több saját mentor segítse a többiek munkáját.
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Természetesen nem csak a pedagógusok, hanem az alkalmazotti közösség továbbfejlődését,
képzését is támogatni kívánom. Ennek érdekében olyan helyben megvalósítható képzések
kidolgozását, megszervezését tervezem, amelyek nem csak szakmai és gyakorlati ismereteink
felfrissítésére, bővítésére nyújtanak lehetőséget, hanem a környékbeli óvodákkal való szakmai
együttműködés kereteit is megújíthatják.
A továbbképzések anyagi támogatása érdekében a helyi források mellett törekszem az
elérhető pályázati lehetőségek felkutatására, kiaknázására.
A szakmai továbbképzések általam javasolt fő szempontjai:
 akkreditált képzések
 szakmai rendezvények, konferenciák
 a pedagógiai programhoz kapcsolódó továbbképzések
 az önértékelés-tanfelügyelet előkészítéséhez kapcsolódó képzések
Mindezek mellett támogatni kívánom olyan – akár újonnan alakuló – szakmai
munkaközösség(ek) munkáját, melyek a közösen kitűzött célok elérését, a szakmai fejlődést,
megújulást, az innovációt a leginkább szolgálják.
Tervezni kívánom a munkaerő toborzás. Mivel az intézményben magas a nyugdíj előtt álló
pedagógusok létszáma, ezért a további zavartalan működés, és az óvoda jelenlegi arculatának
megőrzése érdekében mindenképpen kiemelt feladatként kell tekinteni a megfelelő munkaerő
kiválasztását, betanítását, és mentorálását.
Intézményvezetőként továbbra is elkötelezett leszek önmagam képzése és fejlesztése iránt is.
Igyekszem ismereteimet továbbfejleszteni és a továbbképzésekben aktívan részt venni.

6. Az óvoda kapcsolatrendszere
A kapcsolatrendszer bemutatásával szeretném érzékeltetni meggyőződésemet, mi szerint az
óvodát nem pusztán intézményként képzelem el a jövőben sem, hanem a környezetéhez ezer
szállal kötődő, annak szövetébe erősen beágyazódott szellemi- kulturális nevelő centrumot
értelmezem.
Célom

a

„partnerközpontú

szemléletmód

gyakorlati

nevelőmunkával a partnerek elégedettségének kiérdemlése.
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megvalósítása,

az

igényes

6.1. Belső kapcsolati partnerek:
Szülők
A nevelés összhangjának megteremtése érdekében kiemelt feladatunk a családokkal való
együttműködés, a kapcsolatok mélyítése. A hatékonyabb nevelés érdekében fontosnak
tartom, hogy megismerjük a gyermekek családját, otthoni környezetüket, fejlődésük
jellemzőit. Ez csak úgy lehetséges, ha a kölcsönös bizalom elvét minden esetben betartjuk.
Nevelésünk eredményességét nagymértékben befolyásolja az óvoda és a családok
együttműködése. Ehhez a szülők bizalmát el kell nyernünk, és nem szabad megfeledkezni
arról, hogy az együttnevelés érdekében az óvodapedagógusnak kell a kezdeményező
szerepet vállalnia.Az óvodapedagógusnak figyelembe kell vennie a családok sajátosságait,
szokásait, az együttműködés során érvényesíteni szükséges az intervenciós gyakorlatot, azaz,
a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. Továbbra is lehetőséget kívánok
biztosítani, hogy a gyerekek és szülők óvodakezdés előtt megismerkedjenek az intézménnyel,
az itt dolgozókkal.
A kialakult hagyományokra is építve továbbra is ápolni kívánom: nyílt napok, ünnepélyek,
játékdélutánok, közös kézművesedések, szülői értekezletek, fogadóórák szervezését,
lebonyolítását.
Szülői Szervezet
Az szülői szervezet a közvélemény formálásával, visszajelzéseivel, tevékenységeivel
segítséget nyújt az óvodai nevelőmunka minőségi fejlesztésében. Az intézmény működését,
munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkezik. Szeretnék
építeni továbbra is a munkájukra. Az óvodában kialakult jó hagyományokat, szokásokat
fontosnak tartom megőrizni és segíteni.
.
6.2. Külső kapcsolati partnerek
Fenntartó
Az óvoda szakszerű, jogszerű, gazdaságos működtetése csak a fenntartóval való
együttműködés során valósulhat meg. Kiemelten szeretnék jó kapcsolatot ápolni a Hivatal
illetékes irodáival, illetve a Humánszolgáltatási Iroda kollégáival is.
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Általános Iskola
Az iskola az óvodai élet után meghatározó szerepet tölt be a gyermek életében. A zavartalan
iskolakezdés érdekében kulcsfontosságú a két intézménytípus együttműködése, melynek
elsődleges célja, a szemlélet és gyakorlat közelítése.Folyamatos kapcsolattartás, fontos
visszajelzések a tőlünk kikerült gyermekek további fejlődéséről, egymás munkájának
ismerete, közös programok az iskolával.
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ajkai Tagintézménye
A gyermekek fejlesztésének, iskolára való alkalmasságának elbírálásában szükség esetén a
bizottság szakembereihez fordulunk. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek minél előbb
kerüljenek szakemberhez, A gyermekek fejlesztése érdekében továbbra is fontosnak tartom a
kölcsönös együttműködést, konzultáció a szakemberek – óvodapedagógusok - szülők között.
A logopédiai szolgáltatást a jelen gyakorlat szerint szeretném biztosítani az óvodások részére.

Pedagógiai Oktatási Központ
Fontosnak tartom, hogy az intézményi kollektíva naprakész információkkal rendelkezzen az
igénybe

vehető

továbbképzések,

szakmai

műhelyek,

szaktanácsadói

szolgáltatások

tekintetében. Szorgalmazni kívánom a kínált szolgáltatások igénybevételét is, az intézményi
szükségletek és a pedagógusok érdeklődése szerint.
Közművelődési Intézmények
A helyi és városi közművelődési intézmények és az általuk kínált programok fontos
kiegészítő, megerősítő szerepet töltenek be a gyermekek értelmi, esztétikai, erkölcsi,
kulturális nevelésében, ízlésformálásában. Továbbra is támogatom, hogy az óvoda
lehetőségeinek megfelelően vegyen részt, kapcsolódjon be az intézmények által kínált
programokba.
Egészségügyi szolgálat
A védőnővel való rendszeres és szoros kapcsolat elengedhetetlen, mivel az óvodába érkező
kisgyermekekről a szülők mellett a védőnő rendelkezik a legtöbb információval. Emellett
kiemelt szerepe van a szűrésekben, tájékoztatásokban.
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7. Záró gondolatok
Az óvodavezetés felelősségteljes, sokrétű, összetett munka, melyben a stabil elemek és az új feladatok,
valamint az azonnali döntésre váró tényezők folyton váltakoznak. Ahhoz, hogy a nevelés sikeres
legyen, egy olyan közösségre van szükség, ahol az óvoda dolgozói alkotó módon kezdeményeznek,
készek a megújulásra; a vezető pedig képes felismerni és megmutatni a helyes nevelési irányokat,
nyitott a problémákkal szemben, emberséges kollégáival.
A vezetés részéről a bizalmon alapuló, jó légkört alapvető fontosságúnak tekintem.
A tartós motiváltság feltételének tartom a világos, egyértelmű stratégiát és feladatkijelölést.
A jó döntések elengedhetetlen feltétele a kölcsönös informálás és szabad kommunikáció.
A közösen kialakított célok fokozzák az ötletgazdagságot, az önállóság tiszteletét, ugyanakkor segítik
az önként vállalt szabálytudatot.
Szükségesnek tartom, hogy a kitűzött célokat a nevelőtestület, a dolgozói közösség magáénak érezze,
és mindenki részt vállaljon ennek megvalósításában.
Ennek szellemében kívánom szervezni az intézmény pedagógiai munkáját, melyben célom egy
egységes, jól funkcionáló testület irányítása, melyet egymás segítése jellemez.
Továbbra is célom, hogy mind emberileg, mind szakmailag megfeleljek a vezetői követelményeknek.
Feladatomnak tartom, hogy az óvoda egyszemélyi felelős vezetőjeként vállaljam a döntésekkel járó
felelősséget.
Kívánom, hogy az óvoda hosszú távon maradjon vonzó az itt élők számára. A pályán eltöltött hosszú
évek tapasztalata, az eddig végzett munkámba vetett hitem alapján jelentem ki, hogy kellően
felkészültnek és elkötelezettnek érzem magam a megpályázott munkakör ellátására.
A pályázatomban leírt elképzeléseim, a kitűzött célok, a megfogalmazott feladatok megvalósításához
kérem az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda nevelőtestületének és alkalmazotti körének, a szülők
bizalmát, valamint a Tisztelt Képviselő Testület támogatását.

Nemesné Estók Szilvia
pályázó
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Mellékletek

1. sz. melléklet:Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
2. sz. melléklet: Szakmai gyakorlat igazolása
3. sz. melléklet: Erkölcsi bizonyítvány
4. sz. melléklet: Nyilatkozat
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1.sz. melléklet
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2.sz. melléklet
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3.sz melléklet
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4.sz.melléklet

NYILATKOZAT

Nemesné Estók Szilvia pályázó nyilatkozom arról, hogy a vezetői kinevezésem esetén a Kjt.
41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
Nyilatkozom, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataim a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárulok.
Nyilatkozom továbbá arról, hogy zárt tárgyalást nem kérek.

Szentgál, 2016. október. 22.

Nemesné Estók Szilvia
pályázó
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KoZIGAZGArÁsr ÉsELEKTRoNIKUs

rÓzszorcÁLrarÁsor

KoZPoNTI HryATALA

IGAZOLOM. HOGY

NEMEsNÉ EsToK szlLVIA

SzÜl.: Estók Szilvia

Ajka, 19n.A8.24.

anyja szül' neve: TÓth Mária
magyar állampolgár
8447 Szentgái, Sómogyi Béla utca 25. alatti lakos

a

bűnügyi nyilvántartási rendszer,adaÍai alapján
büntetlen előéletű, vele szemben a közszolgálati tisztviselókről szóló 2011" évi cXClX.
törvény 39. $ {íb} és {íc) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,
valamint a 39. $ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében
büntetőeljárás hatálya alatt ném áll.

Budapest, 20i6. november
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HATAROZAT

43 12016.

(XII.S.\ határ ozat

TárgY: Nemesné Estók Szilvia óvodavezet ői pályázata
Úrkút Német Nemzetiségi ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazotíakjogállásaról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szőlő 32612013. (VIII.30') Korm. rendelet 24. $ (3)
bekezdése' alapján Nemesné Estók Szilvia páIyázatat elfogadja' azzaI egyetért. Javasolja a
fenntartó Urkút Község onkormányzataKépviselő-testületének, hogy Nemesné Estók Szilviát
az Útkuti Német Nemzetiségi Óvoda ővodavezetői feladatok ellátásáv al 2017 . február 1-től 5
éves határo zott időtartamtabízza meg.

Kiadmány hitelr

,Jr.?,_"Lt___^
dr. Puskádv Nbr
legyzo

Számz43l120!6.

JEGYZOKONYV
Készült: Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői pályazaténak eIőzetes bizottsági
véleményezéséről20 I 6' december 0 1 -j én 1 6 : 1 5 perckor

Az ülés helve

és ideie:

Urkúti Polgármesteri Hivatalhivatalos helyisége

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Puskádv Norbert jegyző: Köszöntom a megjelenteket. Úrkút Község Önkormányzatának
Képviselő-testtilete pályázatot hirdetett 5Ol2Ot6. (VIII.2.) hatfuozatában az Úrkúti Német
Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésóre. A határidőben egy érvényespáIyézat
érkezetI, melyet Nemesné Estók Szilvia nyújtott be. Kérem a bizottság tagjait' hogy
nyilvánítsanak véleményt a páIy azatr őL
Horváthné Mádl lldikó: Szilviát régőta ismerem, hiszen a szentgéli Fenywes Óvodában
dolgozunk mindketten. Képzett, segítőkész óvodapedagógus. Véleményem szerint M
óvodavezetői állást kihívásnak tartja, de biztos vagyok benne, hogy meg tudja valósítani a
céljait. PáIyazatéhő| azt szűrtem le, hogy a nevelési programja az elért eredményekre,
hagyományokra támaszkodik. PáIyéuata megfelel az oktatáspolitikának és a gazdasági
irányelveknek. A pályéaatban szereplő célkitrízésektermészetesen nagyban fiiggenek az
önkormányzat terueitőI, azonban Szilvia a lehetőségeket mindig kihasználja. Összességében
Szilvia egy gyermekközpontú' a szülőkkel együttműködő személyiség, mely kiviláglik a
páIyázatábőI is.

Imrí Zoltánné: Szilvia páIyéuata magas szakmai képzettségről árulkodik, látható, hogy
alaposan tájékoződott. PáIyázata jól felépített,melyből kiderüInek az aktuális feladatok,

elvárások. Kiemelném, hogy a demokratikus vezetési stílust és a reszort feladatokat helyeáe
előtérbe apá|yázataban avezetési stílus kapcsán. Fontosnak lrirtja abizalmi együttműködést.
Az elképzeléseiközött szerepel az eszkozfejlesztés, mely a mai modern környezetben
elképzelhetetlen. PáIyazataból kidertil, hogy a gyerekek feltétel nélküli elfogadását, a
szereteten alapuló környezet megteremtésétés a gyermekek fejlesztéséthelyezi a
középpontba. Énis kiemelem, hogy az eddig létrehozott eredményekre és értékekrekíván
építeni.

MolniíméTitscher Mariann: Csatlakozom előttem szólókhoz' én is hasonló pozitívumokat
tudok kiemelni a páIyazatából. Világos vezetői elképzeléseketvéuol fel. Reális szakmai és
gazdasági célokat jelöl meg. Hangsúlyt helyez a különleges bánásmódot igénylő gyermekek
egyéni fejlesztésére.A modem és színvonalas nevelés elengedhetetlen velejiárőjánaktekinti az
IKT eszközök és a szakmai könyl.tár folyamatos továbbfejlesztését, a dolgozók önképzését.
Az IKT eszköz<jk fejlesztése kapcsán szeretném megkérdezni, hogy ez az ővodában hogyan
álljelenleg?
Nemesné Estók Szilvia pályázó: Jogszabály is előírja a kötelező eszkö4egyzékben, hogy
minden óvodában kell lennie multimédiás eszk<jznek. Ez jellemzően laptop, mely nagyban
segíti a gyermekek nevelését.Az úrkútióvodában jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen
eszköz, így legalább egyet mindenképp szükséges beszerezni. Emellett a digitális eszközök
hasznáIata a szülőknek is fontos, gondolok itt egy egyszerű Facebook csoport léttehozására.
Jellemzoen ezt apIatformot használják ők is.

Molnárné Titscher Mariann: Köszönöm szépen atájékoztatást. Véleményem szerint az ővoda
érdekétfogja szolgálni, ha sikerül az elképzeléseidet megvalósítani.
TóbbhozzászőIás, kérdésnem volt, így aBlzottság 3 igen szavazattal
az alábbi határ ozatot ho zÍa;
112016. ()(II. 1)

-

0 ellenszavazattal-

bizottsági határozat

Nemesné Estók Szilvia pá|y ánatárő|

A Bizottság Nemesné Estók Szilva pályazatát
té:nogatja, mivel nevelési programja
megfelel a modern kor követelményeinek,

ugyanakkor az

elért eredményekre,

hagyományokra támaszkodik. Vezető elvei
gyermekközpontúság,
között
a
személyiségfejlesáés,szakmaiság, valamint
a pedagógusok és szülők együttműködése
szerepel. Célkitűzései és célmeghatározásat
(IKT eszközök fejlesztése, fejlesztő játékok

beszerzése, udvari játékok karbantartása)
reálisak.

Dr. Puskády Norbert jegyző: Javaslom, hogy az ülés jegyzőkönyvének

hitelesítőjéül

Molnámé Titscher Mariannt válasszameg a Bizottság.

(xn. 1) bizottsági batározat
egyzőkiinyw hitelesítő megválasztásáról

212016.
j

A

Bizottság Molnámé Titscher Mariannt
vél'assza meg az ülés jegyzőkönyvének

hitelesítőjétil.

Dr. Puskády Norbert jegyző: Több tárgy,hozzászőLás nem volt, ezért a Bizottság ülését 17:00
perckor berekesztem.

Molnárné Titscher Mariann
egyzőkönyv hitelesítő

j
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dr. Puskády Norbert
j

e

gy zó, j

e

gyzőkönyvv ezető

JELENLÉTl íV
azÚrkuti Német Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői megbízására érkezett
pályázat előzetes véleményezésétvégző bizottság 2016. december 1-jei üléséről

Molnárné Titscher Mariann
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lmri Zoltánné

Horváthné Mádl lldikó

Nemesné EstÓk Szilvia
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dr' Puskády Norbert jegyző
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legyzőkönyv
Készült: 2oL6' 12.08-án az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda alkalmazottiértekezletén"
Tárgv: Óvodavezető választás

Jelen vannak: ].3 fő alkalmazott
1 fő vendég
(jelenléti ív mellékelve)

Licsauer Nándorné megbízott óvodavezető köszöntötte
alkalmazotti közösséget.

Nemesné Estók Szilvia pályázót és az

Felkérte Karisztlné Vikidár Andreát,az Előkészítő Bizottság

levezetésére.

Elnökét az

értekezlet

Karisztlné Vikidár Andrea köszöntötte az alkalmazotti értekezlet résztvevőit
és külön
köszöntötte Nemesné Estók Szilvia pályázót, aki a meghirdetett óVodavezetői

állásra
nyújtotta be pályázatát'
Megállapította,hogy az értekezlet határozatképes, a 13 fő alkalmazottból 13 jelen
fő
van.

Felkérte Lipp Józsefné óvodapedagógust a jegyzőkönyv elkészítésére,Gubicza
Jánosné
óvodapedagógust a jegyzőkönyv hitelesítésére.Személyüket a dolgozók
egyhangúlag
elfogadták'

Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket, hogy az alkalmazotti értekezlet összehívására
azért
került sor, mert az óvodavezető Karisztl Jánosné nyugdíjazását kérte, így az
óvodavezetői

megbízás 2oI7. január 31-én lejár'

óvodavezetői állás betöltésére.

A

fenntartó Önkormányzat pályázatot

írt ki

az

Egy pályázat érkezett be, Nemesné Estók Szilvia pályázata.

A

pályázati anyagot 201'6' november 16-án Karisztlné Vikidár Andrea
a Polgármesteri
Hivatalban a jegyzőtől átvette és továbbadta az alkalmazotti közösségnek,
illetve a Szülői
Szervezetnek véleményezésieljárásra.(átvételtől 30 nap állt rendelkezésre)

lsmertette

az

értekezlet résztvevőivel

a

Nevelőtestület

véleményét,melyekkelkapcsolatban kérdésnem merült fel.
(a véleményeka jegyzőkönyvhöz
mellékelve)
Következő

és a SzÜlői

Szervezet

napirendi pont a szavazás módjának meghatározása volt.
Karisztlné Vikidár Andrea titkos szavazást javasolt, melyet a közösség tagjai
egyhangúlag
elfogadtak.

A Szavazatszám!áló Bizottság tagjalnak megválasztása következett.

A Bizottság elnökének Vér Zsolt lmrénéóvodapedagógust, tagoknak Zsarnainé Hartmann
Zsuzsanna gazdasági Ügyintézőt és Tróbert Jánosné szakácsnőt javasolta.
Személyüket az alkalmazotti közösség egyhangúlag elfogadta.
Karisztlné Vikidár Andrea felkérte Vér Zsolt lmrénéta Szavazatszámláló Bizottság
elnökét,
hogy ismertesse a szavazás menetét'
Vér Zsolt lmrénéköszöntötte
a jelenlévőket és ismertette a szavazás menetét:

-

titkos szavazás az óvoda gazdasági irodájában
a szavazólap tartalma
a szavazás menete

Karisztlné Vikidár Andrea az Előlészítő Bizottság Elnöke a szavazás idejére szünetet
rendelt

el.

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai biztosították a szavazás tisztaságát.

Az Előkészítő Bizottság Elnöke elrendelte a szünet befejezésétés felkérte a Szavazatszámláló
Bizottság elnökét a szavazás eredményének ismertetésére.
Vér Zsolt lmrénétájékoztatta az alkalmazotti közösséget a szavazás eredményéről.
eevhaneú támoeatása.

Karisztlné Vikidár Andrea az Előkészítő Bizottság elnöke megköszönte
értekezletet bezárta.

a részvételtés az

Úrkút 2016.december 08.

t1

oc-L

Lipp JÓzsefné
jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv

h

itelesítő

Jelenléti ív
A!ka lmazotti közösség értekezlete
20L6. december 8.
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Nevelőtestületi véIeménv
Nemesné Estók Szilvia
l nté z m é nyvezetői P ály ázatár ól

A pályázat tartalmilag és formailag is magas színvonalú.

A

pályáző egész munkájából kitűnik az elhivatottság,
gyermekek írá nti elkötelezettség.

a

biztos jövőkép,

a

Magas szintű szakmai felkészültsége,innovatív képessége garancia lehet

a

pá

A

lyázatba n leírta k megvalósításá hoz.

demokratikus vezetői magatartással, szakmai megbecsÜlésen alapuló
kapcsolatrendszer alakításával, humánus légkör megtartásával, a konkrét,
óvodánkra vonatkozó cél - és feladatrendszer meghatározásával képzeli el
vezetői munkáját. Az intézményiarculat megőrzése érdekébenerőfeszítéseket
ígéra nyugdíjba vonuló kollégák helyére megfelelő végzettségűszakemberek
fel kutatásá ba n.

Humánerőforrással kapcsolatos terveit, fejlesztési lehetőségeit széles körben
prezentálja- csapatszellem erősítése, egyenletes munkamegosztás,szakmai
é rté kek e ismerése, folya matos i nformációá ra m lás elősegítése.
l

Az egész pályázat részletessége tükrözi a pályázó alaposságát, igényességét.

Ú

rkút,2016. novemb er 23.
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Az úrkútiNémet Nemzetiségi Óvoda Szülői Munkaközösségének véleménye
Nemesné E stók Szilvia óvo d aveze tői pá|y ázatár ől
Apályazati eljarásban meghatározottaknak megfelelően a szülői szervezet elolvasta a
páIyénatot.

A megfogalmazott vezetési program részletes, 'azintézményicélkitt2ések felsorolása alapos.
Nemesné Estók Szilvia általbenyújtott vezetői pályénatt:ltteljes mértékbentámogatjuk, a
V:iti;zott célokkal egyetértünk, a feladatokat a gyakorlatban megvalósíthatónak tartjuk, ezáltal
gyermekeink gondozása, nevelése maximál i san bizto sított.

Kelt: Úrkút,2016, clecember 6.

Szülői Munkaközösség
elnöke

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám:79-15/2016.

2. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 19-i ülésére
Tárgy: Döntés háziorvosi ellátásról
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Úrkút Község Önkormányzata és a Medicaid Kft. 2014. október 10-én kötött feladat-ellátási
szerződést, melyet Medicaid Kft. képviseletében dr. Balázs Mária háziorvos 2016. november
24-én felmondott. A feladat-ellátási szerződést felek határozatlan időre kötötték azzal, hogy a
felmondási idő hat hónap, azonban kérvényezte, hogy a szerződés 2017. január 31-i hatállyal
szűnjön meg. Ennek érdekében 2016. december 9-én praxisjogáról lemondott.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 2. § (3)
bekezdése rögzíti: „A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.” Dr.
Balázs Mária azzal, hogy lemondott a praxisjogáról, az a feladat-ellátási szerződés
megszűnésével szintén megszűnik.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az önkormányzat feladata a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról való
gondoskodás.
Amennyiben dr. Balázs Mária kérvényét jóváhagyja az Önkormányzat, azzal az
önkormányzatnak 2017. február 1-től biztosítani kell a háziorvosi, házi gyermekorvosi
ellátást. Erre helyettesítő orvosok megbízásával kerülhet sor. Előzetesen dr. Tolnai Pál és dr.
Bőczén István vállalta a (a nyilatkozataik az előterjesztés 1-2 mellékletét képezik)
helyettesítést. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II. 25.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti heti legkevesebb 15 óra rendelés
megvalósulna a két helyettesítő orvos megbízásával. Az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó
szakaszai szerint fél év elteltével tartósan betöltetlennek minősül a háziorvosi körzet, melyre
bármelyik – praxisjoggal nem rendelkező - háziorvos alapíthat praxist.
Amennyiben dr. Balázs Mária kérvényét az Önkormányzat nem hagyja jóvá, így a fél éves
felmondási idejét le kell töltenie, amelyet követően további fél évet kell várnia az
Önkormányzatnak, míg tartósan betöltetlennek minősül a háziorvosi körzet.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy dr. Balázs Mária kérvényét hagyja jóvá, vagyis a
feladat-ellátási szerződés szűnjön meg 2017. január 31-vel, azzal, hogy ezzel egyidőben
megszűnik a praxisjog is, összhangban dr. Balázs Mária lemondó nyilatkozatával.
Ebben az esetben az Önkormányzat közvetlenül köt az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral finanszírozási szerződést, mely várhatóan fedezni fogja a háziorvosi körzet

működtetésével kapcsolatos költségeket (háziorvosi rendelő fenntartása, megbízási
díjhelyettesítő orvosoknak, asszisztencia biztosítása, szükséges szoftverek licenszelése).
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2016. december 13.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. jóváhagyja dr. Balázs Mária háziorvos kérelmét, miszerint az Úrkút Község
Önkormányzata és Medicaid Kft közti feladat-ellátási szerződés 2017. január 31-val
szűnjön meg, azzal, hogy ezzel egyidejűleg a Medicaid Kft. praxisjoga is megszűnik
Úrkút község háziorvosi körzet vonatkozásában,
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak érdekében tegye meg a
szükséges jognyilatkozatokat,
3. utasítja a polgármestert, hogy Úrkút Község Önkormányzata háziorvosi működési
engedély érdekében a szükséges jognyilatkozatokat és szerződéseket kösse meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám:79-15/2016.

3. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 19-i ülésére
Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése az Úrkúti Katolikus Egyházközséggel
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Úrkút Község Önkormányzata és az Úrkúti Katolikus Egyházközség 2012. augusztus 30-án
megállapodást írt alá, melynek tárgya az úrkúti temetőben elvégzendő aktuális munkák
meghatározása, valamint a temetőben keletkező hulladék elszállításának megosztása volt.
A megállapodás több pontja az akkor aktuális munkákhoz kötődött, a hulladék elszállítása
nem volt kellőképp körülírva, ennek okán a megállapodás nem tudta betölteni a funkcióját.
További hiányossága volt a megállapodásnak, hogy csak az úrkúti temetőre tartalmazott
rendelkezéseket, figyelmen kívül hagyva a zsófiapusztai temetőt, melyre ugyanazokat a
szabályokat szükséges alkalmazni.
A temetőkkel kapcsolatos problémák megoldása érdekében egyeztettünk Kovács Mihály
plébános úrral, valamint Tenk Gyula világi elnökkel is. Az egyeztetés eredményeképp a
mellékelt megállapodás tervezetet javasoljuk elfogadni, mely részletesen, a jelen jogszabályi
környezetnek megfelelően határozza meg az együttműködés kereteit.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Úrkút, 2016. december 13.
Fülöp Zoltánné
polgármester

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

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Úrkút Római Katolikus Egyházközség (képviseli: Kovács Mihály
plébános, székhely: 8409 Úrkút, Rózsa u. 2.) mint tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos),
másrészről Úrkút Község Önkormányzata (képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester,
székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.), mint Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)
között a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Törvény) 3. §. b)
pontja alapján alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
1) Felek rögzítik, hogy az úrkúti 268/1 hrsz-ú és 9153 m2 területű „temető” megnevezésű
belterületi (továbbiakban: úrkúti temető), valamint az úrkúti – zsófiapusztai 090 hrsz-ú
2246 m2 területű „temető” (továbbiakban: zsófiapusztai temető) megnevezésű
ingatlanok (továbbiakban együttesen: temetők) a Tulajdonos 1/1 hányadú, kizárólagos
tulajdonát képezik és temető céljára szolgálnak.
2) Jelen megállapodás célja, hogy a temető fenntartása és üzemeltetése kapcsán felmerülő
állandó feladatokat meghatározzák és a lakosság, valamint a temető hatékony működése
érdekében a kiadásokat megosszák és a feladatok elvégzését biztosítsák.
3) A felek megállapodnak abban, hogy a temető működtetése kapcsán egymással szorosan
együttműködnek, tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak törvényben előírt feladata a
működési területén élő állampolgárok méltó eltemetésének biztosítása. Az Önkormányzat
saját tulajdonú temetővel nem rendelkezik, azonban a Tulajdonos a település lakossága
számára biztosítja a temetkezés lehetőségét a temetőkbe a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
foglaltaknak megfelelően.
4) Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy az 1) pontban körülírt temetőket a
törvényben és a 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben (Korm. rendelet) foglaltak alapján
működteti, üzemelteti saját költségén.
5) Felek rögzítik, hogy az úrkúti temetőben az Önkormányzat által átadott pénzeszköz útján
kialakított hulladéklerakójának ürítési díját fele-fele arányban viselik. A hulladék
elszállítását az Önkormányzat rendeli meg azzal. A zsófiapusztai temetőben a hulladék
elszállítása és költségeinek finanszírozása szintén 1/2-1/2-ed arányban történik, mely
esetben szintén az Önkormányzat rendeli meg a szállítást.
6) A Tulajdonos és az Önkormányzat rögzíti, hogy a temetők jó karbantartása, a zöldterület
kezelés és takarítás valamint a hó eltakarítása és a síkosság mentesítés a Tulajdonos
kötelezettségébe tartozik, melyhez Önkormányzat a 7) pontban meghatározott segítséget
nyújtja. A tulajdonos a temetők takarítását, a síkosság mentesítést szükség szerint, a
zöldterület kezelés körében a fűnyírást a vegetációs időszakban legkevesebb öt
alkalommal, az időjárás (csapadék) függvényében szükség szerint ennél többször köteles
elvégezni.

7) Önkormányzat kijelenti, hogy egy fő közfoglalkoztatott biztosít az időszerű zöldterület
kezelési munkálatokra (fűnyírás, fametszés, gallyazás, növényi hulladék összegyűjtése), a
temetők területén található létesítmények takarításra, valamint hó eltakarítására és
síkosság mentesítésre, aki Tulajdonos irányítása szerint végzi el a munkákat mind az
úrkúti, mind a zsófiapusztai temetőben. Az Önkormányzat a munkákhoz szükséges tárgyi
eszközöket igény szerint biztosítja.
8) Önkormányzat kijelenti, hogy a mindenkori költségvetési törvény „Köztemető
fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása” cím alapján kapott támogatásokat a
temetőkre fordítja. A pénzeszközök felhasználása kapcsán szorosan együttműködik mind
a Tulajdonossal, mind a világi elnökkel.
9) Felek a jövőre nézve kijelentik, hogy a temetőkben az alábbi rendkívüli
munkák/beruházások/karbantartások megvalósítását tartják indokoltnak:
- úrkúti temetőben:
• további urnahelyek kialakítása az úrkúti temetőben,
• növényzet telepítése a temetőkben a kerítések mentén,
• fakerítés lefestése, drótkerítés lecserélése.
• elburjánzott növényzet kiirtása, fák kivágása.
- zsófiapusztai temetőben:
• urnahelyek kialakítása,
• a tetőzet, illetve az eresz alatti lambéria festése,
• a temető hátsó részében a terep elegyengetése új sírhelyek kialakításához,
füvesítés,
• a temetőben lévő fa kereszt felújítása,
• elburjánzott növényzet kiirtása, rendszeres gyomirtózás, kivágott fák tuskójának
kiemelése,
• a temető hátsó részéhez (új sírhelyek) térkövezett gyalogút kiépítése,
• az új kapu javítása, kerítésoszlopok kiigazítása, a kerítésen a drót és feszítő
huzalok pótlása, újra kifeszítése,
• a jelenleginél nagyobb hulladéktároló kialakítása,
• növényzet telepítése a kerítés mentén,
• harangláb felállítása.
10) A Tulajdonos kötelezi magát, hogy a temető használatára vonatkozó szabályzatot jól
látható helyen közzéteszi mindkét temetőben, legkésőbb az érsekség jóváhagyásától
számított harminc naptári napon belül.
11) A temető működtetéséből származó bevételek (sírhely megváltás, urnahely megváltása) a
Tulajdonos bevételét képezik, melyet Tulajdonos a temető fenntartására, karbantartására
fordít.

12) Tulajdonos kijelenti, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást vezet
mind az úrkúti, mind a zsófiapusztai temetőben található sírhelyekről. Tulajdonos
vállalja, hogy a sírhely feletti rendelkezési jog megszűnését a jogosultakkal hirdetményi
úton – a temetőkben minden évben október 15-e és november 15-e között történő
kifüggesztéssel - közli.
13) A felek rögzítik, hogy együttműködnek egymással a temető működésével kapcsolatos
hatósági előírások biztosításában és esetleges hatósági eljárásokban, az időszerű
feladatokat rendszeresen megbeszélik.
14) A Tulajdonost évente egy alkalommal beszámolási kötelezettség terheli a temető
fenntartásáról. A beszámolót a tárgyév december 10-ig köteles előterjeszteni Úrkút
Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére.
15) Jelen megállapodás határozatlan időre szól és az aláírása napján lép hatályba. Jelen
megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tulajdonos és
Önkormányzat között 2012. augusztus 30-án aláírt Megállapodás.
16) A megállapodásban nem rögzített kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, valamint a Törvény és a Korm. rendelet rendelkezési az irányadóak.
17) A megállapodást a felek együttesen átolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt – 4 példányban - helybenhagyólag aláírták.
Úrkút, 2016. december …

……………………
Úrkút Község Önkormányzata
Fülöp Zoltánné
polgármester

……………………
Úrkút Római Katolikus Egyházközség
Kovács Mihály
plébános

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
______________________________________________________________________________________

Szám: 79-15/2016.

4. napirendi ponthoz
ELŐTERJESZTÉS

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 19-ei ülésére
Tárgy: Szeméttároló elhelyezése az úrkúti temetőben
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendeletében 1.080.e Ft előirányzatot tervezett a
köztemető fenntartása és üzemeltetése érdekében pénzeszköz átadás címén. Ezideig 200 e Ft
támogatást nyújtottunk támogatás formájában a temetői kereszt felújítására, illetve 594 e Ft-ot az
urnafal kialakítására, illetve közös költségviseléssel elszállíttattuk a szemét nagy részét és még egy
szemétszállításra is sor fog kerülni.
Évek óta problémát okoz, hogy a temetőben keletkezett hulladékot a lakosság nem egy adott helyre
helyezi le, hanem hosszú sávban, amely rendezetlenséget okoz.
A kivitelezés érdekében Csajági László Úrkút, Mester utca 40.sz. alatti lakos helyi vállalkozótól
kértünk árajánlatot, egy 25 m2-es terület elkerítésére alkalmas kerítés legyártására és lefestésére.
Így a temetői hulladék elhelyezése kulturáltan, rendezetten történhet és a lakosság részére is
egyértelművé válik, hogy hol helyezhetik le a temetői hulladékot.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését, amely alapján a
támogatási szerződés a Római Katolikus Plébániával megköthető, majd a kivitelezés elvégeztethető
legyen.
Úrkút, 2016. december 13.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetői szeméttároló felállításával
egyetért, a szeméttároló kerítésének legyártására és lefestésére Csajági László Úrkút, Mester u.
40.sz. alatti lakos egyéni vállalkozótól érkezett bruttó 325.000.-Ft árajánlatot elfogadja.
2.) A kerítés legyártásának és lefestésének költségét az önkormányzat a 2016. évi költségvetési
rendeletében a köztemető fenntartása és üzemeltetése kormányzati funkción szereplő pénzeszköz
átadás előirányzat terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1.) pontban foglalt
feladatok ellátására vonatkozó támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám:79-15/2016.

5. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 19-i ülésére
Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5)
bekezdései alapján a helyi önkormányzatra vonatkozóan éves belső ellenőrzési tervet a
Képviselő-testületnek az előző év december 31-ig kell jóváhagyni.
A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés
működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és
a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső
ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.
§ (1) bekezdése minden költségvetési szerv részére kockázatelemzésen alapuló stratégiai és
éves ellenőrzési terv készítését írta elő, melyet önkormányzatunk elkészített.
A 2017. évi éves ellenőrzési terv javaslat a jogszabályban meghatározott szerkezetben,
tartalommal készült. Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell az ellenőrzések tárgyát, célját,
az ellenőrzött időszakot, az ellenőrzés típusát, ütemezését és az ellenőrzött intézmény
megnevezését.
Az ellenőrzési jelentésekre készített intézkedési tervek végrehajtásáról utóellenőrzés
keretében kell gondoskodni, az ellenőrzési feladat részét képezi a korábbi jelentések alapján
tett intézkedések végrehajtásának ellenőrzése.
A szükséges ellenőri kapacitás meghatározása az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési
napokkal egyezik meg. Önkormányzatunknál a belső ellenőrzést - az előző évekhez hasonlóan
– szerződés keretében továbbra is megbízási szerződés alapján Molnár Erika vállalkozó, belső
ellenőr látná el.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és az ellenőrzési munkatervet
elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2016. december 13.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a 2017. évi belső ellenőrzési munkatervet az 1. számú melléklet szerint elfogadja
b) a 2017. évi belső ellenőrzéssel Molnár Erika regisztrált belső ellenőrt bízza meg,
melynek megbízási díja 300.000.- Ft.
Felelős: Jegyző
Határidő: folyamatos

Úrkút Község Önkormányzata
8409 Rákóczi u.45.
Tárgy: Árajánlat belső ellenőrzésre
Polgármesteri Hivatal
Dr.Puskády Norbert
Jegyző Úr részére

Tisztelt Jegyző Úr !
Az önkormányzat 2017.évi belső ellenőrzési tervének végrehajtása céljából, a tervben szereplő belső ellenőrzés lefolytatására az alábbi
árajánlatot teszem:
SorA tervezett ellenőrzések tárgya/
Árajánlat
szám
Revizori nap
Ellenőrzött
Ellenőrzés típusa és módszere
intézmény
Ellenőrzés időszaka
Ellenőrzés várható időpontja
Bruttó díj
megnevezése
Az önkormányzatnál 2016.évben végzett belső
---1.
---ellenőrzési tevékenységről és annak
feltételrendszeréről szóló Éves ellenőrzési jelentés
elkészítése a költségvetési szervek belső
5
---kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben előírtak
szerint.
Rendszerellenőrzés
2.
Úrkút Község
Önkormányzat,
A készletgazdálkodás rendjének ellenőrzése
Módszere:
(megrendelés, árajánlatkérés, teljesítésigazolás,
Dokumentumok tételes
Úrkút Község
nyilvántartások vezetése)
vizsgálata, bizonylatok
Önkormányzat
10
150 000 Ft
mintavételes
vizsgálata,
Polgármesteri
Interjú
Hivatala,
2017.I.félév
Német Nemzetiségi
Időszak:
2016. költségvetési év
Óvoda
Szabályszerűségi/pénzügyi
3.
Úrkút Község
Önkormányzat
A szociális célú pénzbeli ellátások jogosultságának,
Módszere:
Dokumentumok, bizonylatok
Polgármesteri
kifizetésének ellenőrzése
(Szoc.tv., illetve az önkormányzat szociális rendelete
mintavételes vizsgálata,
Hivatala
10
150 000 Ft
alapján kifizetett ellátások)
Interjú
Időszak: 2016. költségvetési év
2017.II.félév
ÖSSZESEN:
2 db ellenőrzés
20
300 000 Ft

Az ellenőrzések, és az előző év ellenőrzéseiről szóló Éves ellenőrzési jelentés elkészítése a 2017.évi belső ellenőrzési tervben szereplően 20 revizori
napot igényelnek, melyek tartalmazzák a helyszíni ellenőrzés, jelentés-tervezet és a végleges jelentés elkészítésének időszükségletét. Az árajánlat
bruttó díjai magukban foglalják az ellenőrzések teljes költségét (helyszíni ellenőrzés, jelentés elkészítése, utazási költség).
Az államháztartási szakon elvégzett szakellenőri képesítéssel, valamint a belső ellenőrök számára kötelező regisztrációval, illetve ÁBPE II. vizsgával,
a belső ellenőrzés területén több éves, a költségvetési szervek területén pénzügyi munkatársként három évtizedes gyakorlattal rendelkezem, és jelenleg
is ezen a területen dolgozom.

Tisztelettel:
Tapolca,2016.november 2.
Molnár Erika
Regisztrált belső ellenőr
Reg.szám: 5113112
Egyéni vállalkozó
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ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám:79-15/2016.

6. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 19-i ülésére
Tárgy: A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2016. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2017. évi munkaterv
elfogadását.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(IV.30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. § (1) bekezdése szerint „A képviselőtestület üléseit munkaterve alapján tartja. Munkatervét a képviselő-testület fél- vagy egyéves
időtartamra állapítja meg.”
Az SZMSZ idézett rendelkezése alapján elkészült a Képviselő-testület 2017. évi munkatervre
vonatkozó javaslatot. A tervezetben – a szokásokhoz híven – június - augusztus hónapokra –
beépítésre került a nyári szünet is, mely alatt a testületi munka szünetel, kivéve, ha rendkívüli
ülést kell tartani ezen időpontban.
Ezen kívül januárban sem ülésezne a testület – esetleges rendkívüli ülést leszámítva -, hogy a
februári testületi ülést megfelelően elő tudja készíteni a polgármesteri hivatal.
A munkatervben előre nem tervezhetőek a jövő évi költségvetési rendeletben elfogadott
fejlesztésekhez, valamint a még ki nem írt pályázatokhoz kötődő testületi ülések, döntések,
melyek befolyásolhatják a munkatervet.
A munkaterv megfelel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 44. §-ban foglaltaknak, mely szerint „A képviselő-testület szükség szerint, a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.”
Az SZMSZ 5. § (1) bekezdése szerint a Képviselő-testület évente legalább 8 ülést tart.
Úrkút, 2016. december 13.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervet a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2017. december 31.

1. melléklet
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
A Képviselő-testület rendszeresen megtárgyalja a napirendként nem jelölt, lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, valamint a Képviselő-testület két ülése között hozott
polgármesteri döntésekről, intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót.
A képviselő-testület a napirendek után tárgyalja a képviselők részéről felmerült kérdéseket,
interpellációkat – amennyiben vannak.
Január - szükség szerint
Február
1) Úrkút Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése
Előterjesztő: polgármester
2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati
rendelet tervezete Úrkút község egészségügyi alapellátási körzeteiről
3) Beszámoló a Közösségi Ház és könyvtár 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi
terveiről
Előterjesztő: polgármester
4) Vegyes ügyek.
a) Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község Önkormányzat
Polgármestere részére
Előterjesztő: alpolgármester
b) Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségek megállapítására
Előterjesztő: polgármester
c) A polgármester 2017. szabadságolási terve
Előterjesztő: alpolgármester
Március
1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: polgármester
2) Beszámoló az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: jegyző
3) Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: polgármester
4) Döntés közbeszerzések megindításáról
Előterjesztő: polgármester
5) 2017. évi intézményi étkezési térítési díjak
Előterjesztő: polgármester

6) 2017/2018-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a
beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
7) Beszámoló Úrkút község közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Rendőrkapitányság – körzeti megbízott
8) Vegyes ügyek
a) Döntés civil szervezetek támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
Április
1) Rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: költségvetési főmunkatárs
2) Ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: polgármester
3) Döntés a közbeszerzési eljárások nyerteseiről
Előterjesztő: polgármester
4) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…)
önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013 (III.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
5) Vegyes ügyek
a) Úrkút Csokonai u. 1/1 sz. alatti lakás bérbeadása
Május
1) Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről,
valamint a 2017/2018. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje, és
a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok
Előterjesztő: óvodavezető
2) Tájékoztatás a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
3) Vegyes ügyek
Június, július, augusztus (nyári ülés) szükség szerint

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

2) A szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása – amennyiben a pályázat
kiírásra kerül
Előterjesztő: polgármester
3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójához történő csatlakozás – amennyiben a pályázat kiírásra kerül
Előterjesztő: polgármester
4) A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntések
Előterjesztő: polgármester
5) Vegyes ügyek
a) Úrkút Csokonai u. ½ sz. alatti lakás bérbeadása
b)Úrkút Csokonai u. 1/3 sz. alatti lakás bérbeadása
Október
1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása - szükség esetén
Előterjesztő: polgármester
2) Rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól – amennyiben a
pályázat kiírásra kerül
Előterjesztő: polgármestert
3) Vegyes ügyek
a) Úrkút Csokonai u. ¼ sz. alatti lakás bérbeadása
Előterjesztő: polgármester
November
1) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést készíti: jegyző
2) Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése
Előterjesztő: polgármester
3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017 –
pályázatok elbírálása
Előterjesztő: polgármester
December
1) Úrkút Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosítása –
szükség esetén
Előterjesztő: polgármester
2) A képviselő-testület 2018. évi munkaterve
Előterjesztő: polgármester
3) 2018. évi belső ellenőrzési terv

Előterjesztő: polgármester
4) Úrkút Római Katolikus Egyházközség beszámolója a temetők fenntartásáról
Előterjesztő: polgármester
5) Vegyes ügyek
KÖZMEGHALLGATÁS
December ….
1) Tájékoztató Úrkút Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról, 2018. évi
tervei
Előterjesztő: polgármester

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
JEGYZŐJE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut@vnet.hu
Szám:79-15/2016.

7. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 19-i ülésére
Tárgy: Polgármester illetménye, alpolgármester tiszteletdíja
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2016. december 14-én fogadta el a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) módosításáról szóló 2016. évi …
törvényt (továbbiakban: Módtv.), melynek releváns szakaszai 2017. január 1-jén lépnek
hatályba.
Módtv. módosította a Mötv. polgármester illetményére vonatkozó szakaszait. A módosítás a
polgármesterek illetményét és ezáltal a költségtérítését növeli, azzal, hogy a hatályos
szabályok a helyettes államtitkárok illetményéhez, a Módtv. hatályba lépésével pedig az
államtitkárok illetményére vetíti a polgármesteri illetményt.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 62/2014. (X.27.) önkormányzati
határozatában rögzítette a polgármester illetményét és költségtérítését.
A jogszabályi rendelkezések változása miatt javaslom, hogy a Képviselő-testület rögzítse,
hogy Fülöp Zoltánné polgármester illetménye 2017. január 1-jétől bruttó 548 400,- Ft, míg
költségtérítése bruttó 82 266,- Ft.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Mötv. vonatkozó rendelkezései a
polgármester illetményéből kell kiszámítani. Mivel a Módtv. szabályai által módosul a
polgármesteri illetményt, javaslom az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 219 400,- Ft-ban,
míg költségtérítését bruttó 32 906,- Ft-ban megállapítani 2017. január 1-jétől.
Egyidejűleg javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Úrkút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a polgármester illetményéről és költségtérítéséről szóló 62/2014.
(X.27.) határozatát, valamint az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló
65/2014. (X.27.) határozatát 2017. január 1-jével helyezze hatályon kívül.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Úrkút, 2016. december 14.
dr. Puskády Norbert
jegyző

Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy 2017. január 1-jétől a
Fülöp Zoltánné polgármester illetménye havi bruttó 548 400,- Ft, míg költségtérítése bruttó
82 266,- Ft.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 1-vel hatályon kívül
helyezi Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármester illetményéről és
költségtérítéséről szóló 62/2014. (X.27.) határozatát.
Felelős: alpolgármester, jegyző
Határidő: 2016. január 2.
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy 2017. január 1-jétől
Farkas István társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíja bruttó 219 400,- Ft,
míg költségtérítése bruttó 32 906,- Ft.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 1-jével hatályon kívül
helyezi Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az alpolgármester
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 65/2014. (X.27.) határozatát.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2016. január 2.

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám:79-15/2016.

8. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 19-i ülésére
Tárgy: A Hauser Lajos Emlékalapítvány Alapító okiratának módosítása és új kuratóriumi
tagok megbízása
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő - testület!
A Hauser Lajos Emlékalapítványt Úrkút Község Önkormányzata, valamint Klaffl Gyuláné és
Hauser Győző alapította 1993-ban.
Az alapítvány céljai között szerepel a Hauser Lajos Általános Iskola tanulói fejlődésének
elősegítése, valamint az iskola épületének és felszerelési tárgyainak fejlesztése.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 11. §-a rögzíti: „A Ptk.
hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés
alatt álló egyesület és alapítvány 2017. március 15. napjáig köteles a létesítő okiratának
mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek
meg a Ptk. szabályainak.”
Fentieknek megfelelően szükséges módosítani az alapító okiratot, továbbá a jelenlegi
kuratóriumi tagok megbízásának lejárta miatt szükséges új tagokat választani.
Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy az alapító okirat 1. melléklete szerinti módosítást,
továbbá az alapító okiratban rögzített kuratórium tagok megbízását hagyja jóvá.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2016. december 19.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hauser Lajos Emlékalapítvány
Alapító okiratának módosítását és az Alapító okiratban rögzített kuratórium tagok megbízását
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert az Alapító okirat aláírására, utasítja továbbá a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

A Hauser Lajos Emlékalapítvány
alapító okirata

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.

1. Az alapítók:
Úrkút Község Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.),
Hauser Győző (7634 Pécs, Ércbányász út 12.),
néhai Klaffl Gyuláné, szül. név: Hauser Valéria (elhalálozott)

2.

Az alapítvány neve: Hauser Lajos Emlékalapítvány
Az alapítvány rövid neve :
Az alapítvány idegennyelvű elnevezése:

3.

Az alapítvány székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

4.

Az alapítói vagyon:

360 000 Ft, azaz háromszázhatvanezer forint, amelyet az alapító a Szentgál és Vidéke
Takarékszövetkezet Úrkúti Fiókjánál nyitott számlán kerül elhelyezésre.
Az alapítvány induló vagyonához, mint alapító Úrkút Község Önkormányzata 300 000 Ft
készpénzbefizetést, Klaffl Gyuláné 30 000 Ft készpénzbefizetést, Hauser Győző 30 000 Ft
készpénzbefizetést teljesített.
5.

Az alapítvány célja, tevékenysége:

A Hauser Lajos Általános Iskola tanulói szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének segítése
A Hauser Lajos Általános Iskola javítása, bővítése, korszerűsítése
az oktatási feltételek javítása, korszerűsítése
az idegen nyelv oktatási feltételeinek korszerűsítése
kulturális, sport táborozás feltételeinek fejlesztése
a gyermekekkel kiemelten foglalkozók támogatása
tanulmányutak, szakkirándulások szervezése
számítástechnikai ismeretek fejlesztése, programok bővítése
szellemi alkotások díjazása
egyéb jóléti célok támogatása
az iskolás gyermekek összefogása, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosításához, kirándulások
szervezése és ehhez anyagi feltételek megteremtése
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6.

7.

Az alapítvány jellege:
6.1./

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy
bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással
csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat
nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a
kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

6.2./

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány időtartama:
Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

8.

Az alapítványi vagyon felhasználása:

8.2./

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást
követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a
természetben nyújtott adomány fordítható.

8.3./

Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról
elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

8.4./

Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése
érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

8.1./

9.

Az alapítvány ügyvezető szerve:
9.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére hét természetes személyből álló kuratóriumot
nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.
A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve):
Novák Antalné (szül. név: Walcz Andrea, an.: Németh Teréz, lakcím: 8409 Úrkút, Honvéd
u. 21.)
A kuratórium további tagjai (név, lakcím):
Molnárné Titscher Mariann (lakcím: 8409 Úrkút, Béke u. 1.)
Imri Zoltán (lakcím: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 43.)
Kovács Mihály (lakcím: 8409 Úrkút, Rózsa u. 2.)
Pichler Józsefné (lakcím: 8409 Úrkút, Kossuth u. 27.)
Koronczai Bernadett (lakcím: 8200 Veszprém, Egry J. u. 45.)
Pichlerné Fuith Marianna (lakcím: 8409 Úrkút, Ady E. u. 18.)
A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja:
általános és önálló.
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9.2./

A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító
jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lemondásával,
- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a
Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

9.3./ A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a
szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok
elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.
Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

9.4./

A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon.
Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés
azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

9.5./

A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az
ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az
alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi
pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell
megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8
nap elteljen.

9.6./

A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább négy tag jelen van. Határozatát – ha
az alapító okirat másként nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

9.7./

A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik
megtérítésére igényt tarthatnak.
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10. Összeférhetetlenségi szabályok:
10.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2)
bek. i) pont).
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
10.2./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium
tagja.
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói
nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
10.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának.
Jelen alapító okirat elkészítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény (Ptk.) hatályba
lépése adott okot. Az alapítvány a nagyszámú változás miatt áttért a jelen alapító okiratra, így abban a
változások feltüntetésére külön- külön nem került sor.
Kelt: …..................., ..…. év. …....................... hó ….. . nap

……………………….
Hauser Győző
alapító

………………………….
Úrkút Község Önkormányzata
Képv.:Fülöp Zoltánné polgármester

Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
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