
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/80-7/2018 

MEGHÍVÓ 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 14-én (csütörtökön) 16.10 

órai kezdettel megtartandó ülésére. 
 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 
 

 
Napirendi pontok: 

 
1) Szociális étkeztetésre érkezett árajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: polgármester 
 

2) Az Úrkúti Polgármesteri Hivatal festésére érkezett árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) Vagyonkezelési szerződés kötése az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
Előterjesztő: polgármester 
 

4) Önrész biztosítása a „Sportcsarnok teljes felújítása” projekt tárgyában 
Előterjesztő: polgármester 
 

Napirendi pontok tárgyalása után: 

 
1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak). 

 
   Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2018. június 11.                                       
 

Fülöp Zoltánné  
polgármester 
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POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
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Szám: URK/80-7/2018       2. napirendi ponthoz 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 14-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Szociális étkeztetésre érkezett árajánlatok elbírálása 
 
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda (Óvoda) 
fenntartói jogának átadásáról határozott, továbbá támogatta az Úrkút Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói jogának 
átvételét. Utóbb intézményekben gyermekétkeztetés zajlik, ezt vásárolt szolgáltatás keretében fogja az 
önkormányzat megrendelni a nemzetiségi önkormányzattól. 
Az Óvoda szociális konyháján történik továbbá a szociális étkezők ebédjének főzése is. 
Az állam a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény alapján 55 360 
forint/fő összeget biztosít egy étkezőre, mely napokra bontva 220 forint hozzájárulást jelent. Ezen felül 
térítési díjat fizetnek az étkeztetést igénybe vevők, melynek összege Úrkút Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének térítési díjakról szóló 5/2018. (III.29.) önkormányzati rendeletének 2. §-a alapján 
kiszállítás nélkül 575,- Ft, kiszállítással 600,- Ft.  
Tekintettel az intézmény átszervezésekre, a szociális étkeztetés saját szociális konyhán történő ellátását 
felülvizsgáltuk és három árajánlatot kértünk a beszerzési szabályzat alapján. 
Jelenleg egy adag étel összesen 795 forintba kerül, ami nem gazdaságos, tekintve az alábbi árajánlatokat. 
 
Árajánlatok: 

Árajánlatot adó vállalkozás Nettó ár 
/nap/adag 

ÁFA 
/nap/adag 

Bruttó összeg 
/nap/adag 

Ebéd kiszállítással 
/nap/adag 

ZIZIVP-16 Bt. – Úrkút, Rákóczi 
u. 47. 

551,-Ft 149,-Ft 700,-Ft Ua. 

Bujtor József – Úrkút, Rákóczi u. 
39. 

600,-Ft 600,-Ft 600,-Ft Ua. 

Bakony Gaszt Zrt. Veszprém, 
Radnóti tér 2. 1. em. 130. a 

nem adott nem adott nem adott nem adott 

 
A szociális étkeztetés gazdaságos megszervezése érdekében javaslom a Képviselő-testületnek, hogy 
2018. augusztus 1-jétől a legalacsonyabb ajánlatot tevő Bujtor József ev-tól rendelje meg a szociális 
étkeztetés ellátását (legfeljebb 2 év határozott időre), egyúttal a szociális konyhára a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által kiadott engedélyt adja vissza. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2018. június 11. 
 
        Fülöp Zoltánné  
        polgármester 
 

 
 



Határozati javaslat 
 
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetést Bujtor József ev-tól 
(Úrkút, Rákóczi u. 39) rendeli meg bruttó 600,- Ft/nap/igénybe vevő összegben, 2 év határozott időre, 
azzal, hogy vállalkozási szerződés hatályba lépése 2018. augusztus 1-je legyen. 
2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy 

a) az önkormányzat szociális étkeztetésre vonatkozó engedélyét adja vissza, 
b) a térítési díj rendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület elé. 
 

Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: 1. pont azonnal,  

2. pontra július 15. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 14-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Az Úrkúti Polgármesteri Hivatal festésére érkezett árajánlatok elbírálása 
 
Előterjesztést készítette:Fülöp Zoltánné polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzata a 2018. évi költségvetési rendeletében többek között a 
Polgármesteri Hivatal festési és mázolási munkáira is biztosított előirányzatot a fűtésátalakítást 
követő felújítás érdekében. 
 
A beszerzési szabályzat szerinti tartalommal, három ajánlat került bekérésre, amelyekre a 
következő árajánlatok érkeztek: 

Árajánlatot adó vállalkozás Nettó ár 
 

ÁFA Bruttó összeg 

Bene Bt 8400 Ajka, Szilvágyi K. u. 27. 1.095.100.-Ft 295.677.-Ft 1.390.777.-Ft 

Fehér Tibor e.v.8454 Nyirád, József A. u. 8/a. 1.102.870.-Ft 297.775.-Ft 1.400.645.-Ft 

Németh és Társa Kft 8400 Ajka, Erkel F. u. 8. 1.192.667.-Ft 322.020.-Ft 1.514.687.-Ft 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a legalacsonyabb ajánlatot tevő Bene Bt-től rendelje 
meg a munkákat.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2018. június 11. 
 
        Fülöp Zoltánné  
        polgármester 
 

Határozati javaslat 
 
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal festési és 
mázolási munkáira beérkezett ajánlatokból a Bene Bt bruttó 1.390.777.-Ft ajánlatát fogadja el. 
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az önkormányzat a 2018. évi költségvetési 
rendeletében a Polgármesteri Hivatal költségvetésének K334 Karbantartás, kisjavítás 
előirányzat terhére biztosítja. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Puskády Norbert jegyzőt az 1) pontban foglalt 
feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. 
Felelős: jegyző 
Határidő: szerződéskötésre azonnal 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 14-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Vagyonkezelési szerződés kötése az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
 
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 38/2018. (V.30.) 
határozatában a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (Iskola) 
fenntartói jogának átvételéről döntött, mellyel a fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériuma 
egyetértett. 
Az Iskola a köznevelési feladatokat a Rákóczi utca 42. sz. alatt iskolai épületben és a Rákóczi 
utca 41. sz. alatti Sportcsarnokban látja el. 
A köznevelési feladatok ellátása érdekében a vagyonkezelési szerződést szükséges kötni a 
nemzetiségi önkormányzattal, mint fenntartókkal. A vagyonkezelési szerződés-tervezet az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
A szerződés az óvodai épületek vagyonkezelésbe adásáról szóló szerződés szerinti tartalommal 
készült, azzal az eltéréssel, hogy a sportcsarnok felett a köznevelési feladatok ellátásán kívül 
hasznosítási jogot továbbra is a tulajdonos Úrkút Község Önkormányzata fogja gyakorolni.  
 
Az oktatási közfeladat nemzetiségi önkormányzat általi átvétele érdekében javaslom a 
Képviselő-testületnek, hogy a Rákóczi utca 42. sz. és a Rákóczi utca 41. sz. alatti épületek 
vagyonkezelésébe adásáról szóló szerződést hagyja jóvá. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2018. június 11. 
 
        Fülöp Zoltánné  
        polgármester 
 

 
 

Határozati javaslat 
 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2017. (V.30.) és 5/2018. (II.14.) 
határozatok végrehajtása érdekében, a határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződést 
elfogadja. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 



 
 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Úrkút Község Önkormányzata 
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester 
törzsszáma: 734192 
adóigazgatási azonosító száma: 15734192-1-19 
statisztikai számjele: 15734192-8411-321-19 
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), másrészről a 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
képviseli: Kardos Antalné elnök 
törzsszáma: 782544 
adóigazgatási azonosító száma: 15782542-1-19 
statisztikai számjele: 15782542-8411-371-19 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) 
 
(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

 
 

Előzmények 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nemzetiségi tör-
vény) 24. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat - a köznevelési törvényben és az 
államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint - közneve-
lési intézményt létesíthet és tarthat fenn, illetve az e törvényben meghatározott rendben átveheti 
a más szerv által létesített köznevelési intézmény fenntartói jogát. 
 
Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 17-i ülésén, a 
24/2017. (V.17.) számú határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy a Nemzetiségi tör-
vény 24. § (1) bekezdése alapján a 2018/2019-es tanévtől kezdődően át kívánja venni az Úrkúti 
Német Nemzetiségi Óvoda (8409 Úrkút, Mester u. 1.) fenntartói jogát. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) a) 
pontja és 84. § (7) bekezdése alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint fenntartó 
döntött arról, hogy a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (a továb-
biakban: Iskola) fenntartói jogát a 2018/2019-es nevelési évtől átadja a Úrkút Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Átadó 34/2017. (V.30.) határozatában kötelezett-
séget vállalt továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat által átveendő intézmény esetleges műkö-
dési hiányának finanszírozására, valamint az intézmény működtetésével kapcsolatos pénzügyi, 
számviteli, igazgatási feladatok ellátására az Úrkúti Polgármesteri Hivatalon keresztül. 
 
A Nemzetiségi törvény 25. § (6) bekezdése alapján a fenntartói jog átadásával együtt a közne-
velési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont - a törvényben meg-
határozott kivétellel – ingyenesen, az átvevő vagyonkezelésébe kell adni mindaddig, amíg a 
köznevelési közfeladatnak az átvevő részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem 
szűnik.  
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Előzőekre tekintettel Átadó az 
 Úrkút 41 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, természetben 

a 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42. szám alatti, iskola megnevezésű ingatlanvagyonát, és az 
iskolaépülethez tartozó előkertet, udvart továbbá az 

 Úrkút 395/3/A/1 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, ter-
mészetben a 8409 Úrkút, Rákóczi u. 41. szám alatti, sportcsarnok megnevezésű ingat-
lanvagyonát 

 az intézmény leltár szerinti ingó vagyonát. 
a 2018/2019-es tanévtől kezdődően, határozatlan időtartamra az Átvevő részére ingyenesen va-
gyonkezelésbe adja, az Átvevő pedig vagyonkezelésbe veszi Úrkút Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
4/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet (Ör.) 4. § (1) bekezdése alapján közfeladat ellátása 
céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben. 
Az ingatlan per-, igény- és tehermentesek, amelyért Átadó szavatosságot vállal. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése kimondja, hogy 
nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal ellá-
tása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz 
szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. § (2) bekezdése kimondja, hogy „a 
köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú 
távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam 
biztosítja.” A fentiekre tekintettel az Átvevő az ingatlanokban közfeladatot fog ellátni, így az 
Ör. 4. § (6) bekezdése alapján a vagyonkezelésbe adás ingyenesen történik. 

 
Felek megállapodnak abban, hogy az Átadó előzőekben megjelölt ingatlan és ingó vagyont 
2018. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra Átvevő vagyonkezelésébe adja. 

Az Átvevő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiak-
ban: Nvtv.) 3. § 19. pont ab) alpontja szerinti vagyonkezelőnek minősül. 
 
A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a Fe-
lek az alábbiak szerint állapítják meg: 

 
 

A szerződés tárgya 
 
1.  Az Átadó mint tulajdonos használatba és vagyonkezelésbe adja, az Átvevő használatba 

és vagyonkezelésbe veszi az 
 Úrkút 41 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, természet-

ben a 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42. szám alatti, iskola megnevezésű ingatlanvagyonát, 
és az iskolaépülethez tartozó előkertet, udvart továbbá az, 

 Úrkút 395/3/A/1 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, 
természetben a 8409 Úrkút, Rákóczi u. 41. szám alatti, sportcsarnok megnevezésű 
ingatlanvagyonát, 

 az intézmény leltár szerinti ingó vagyonát. 
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Felek jogai és kötelezettségei 
 

2.  Az Átvevőt a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos 
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény sze-
rinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy 

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra 
közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, 
vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormány-
zat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, 

valamint 
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást 

a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem 
adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jog-
szabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz 
vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást, 

f) az Úrkút 395/3/A/1 hrsz. alatti sportcsarnokot a köznevelési feladatok (szeptember 1-
június 30. közötti időszakban, tanítási napokon, 6-15 óra közötti időpontban) ellátá-
sán kívüli időpontban nem jogosult hasznosítani. 

3.  Az Átvevő biztosítja, hogy az Átadó az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú 
és egyéb hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, az Át-
vevő által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.  

4.  Jelen szerződés aláírásával az Átadó meghatalmazza az Átvevőt, hogy a jelen szerződés 
keretében vagyonkezelésbe adott ingatlannal kapcsolatos, vagy azt érintő olyan hatósági 
eljárásokban, amelyek az ingatlan tulajdonjogának változásával nem járnak (így például: 
építésügyi-, telekalakítási hatósági eljárás kezdeményezése; földhivatali adatváltozás át-
vezetése stb.) az ügyfél jogait – az Átadó utólagos tájékoztatása mellett – gyakorolja. 

5.  Az Átvevő a vagyonkezelésében levő vagyont rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szer-
ződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó bizton-
sági előírások betartásával, a nemzeti vagyont használó személytől elvárható gondosság-
gal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, hasz-
nálni, szedni hasznait. 

6.  Amennyiben az Átvevő a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak áten-
gedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.  

7.  Az Átvevő viseli a vagyonkezelésében levő iskola épülettel (41 hrsz.) összefüggő valam-
ennyi költséget, közterhet, díjat, gondoskodik a vagyonvédelemről. A vagyonkezelésében 
levő sportcsarnok (395/3/A/1 hrsz.) működési költségeihez Átadó a szerződés melléklete 
- tekintettel a Szerződés 2. pont f) alpontjában foglaltakra – szerint, átalánydíj alapján 
hozzájárul. 

8.  Az Átvevő felelős a vagyonra vonatkozó biztosítási szerződés megkötéséért, és az ellen-
érték megfizetéséért. Felek rögzítik, hogy a biztosítási szerződés mindenkori kedvezmé-
nyezettje az Átadó. 

 Az Átadó az esetleges káresemény bekövetkezte esetén kapott biztosítási összeget az Át-
vevő részére átadja a vagyonelem javíttatása vagy pótlása céljából. 
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 Az Átvevő viseli az esetleges káresemény bekövetkezte esetén az önrészt, a kapott bizto-
sítási összeg és a tényleges javíttatás vagy pótlás ellenértéke közötti különbözetet, vala-
mint az ezzel kapcsolatos minden egyéb, más jogcímen felmerült költséget. 

9.  Az Átvevő felelős a vagyonnal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezet-
védelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és be-
tartatásáért. 

10.  Az Átvevő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a jog-
szabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási 
és elszámolási kötelezettséget. 

11.  A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait az Átvevő nyilvántartja. 
Az Átvevő a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített nyilvántartást 
köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek könyv szerinti bruttó és nettó értékét, 
az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat. A vagyon 
értékét nulla forintos értéken kell nyilvántartani, ha az adott vagyontárgy értéke termé-
szeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a 
vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási ada-
tok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - nyil-
vánosak. 

12.  Az Átvevő a kezelésében lévő vagyonban bekövetkező változásokat, a változás bekövet-
kezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Átadónak. Az Átvevő évente egy-
szer, a tárgyévet követő év február 15-éig a vagyonkezelésébe adott ingatlanvagyon 
tárgyévi változásairól a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és formá-
ban adatot szolgáltat, továbbá a szükséges bizonylatokat, dokumentumokat átadja. 
Az Átvevő az Önkormányzat vagyonkimutatásához minden év február 15-ig megküldi az 
Átadó részére: 

a) a vagyonkezelésbe adott vagyon bruttó érték változásait és elszámolt értékcsökkené-
sét, 

b) a mindenkor hatályos jogszabályok szerint elkészített és hitelesített leltárt, 
c) szöveges értékelő jelentést a vagyont érintő változásokról.  

13.  Az Átvevő köteles az Átadót haladéktalanul értesíteni az ingatlan részét vagy egészét 
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adat-
ról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadá-
lyozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, 
valamint arról, ha őt az Átadó érdekkörét érintő okból kifolyólag jogai gyakorlásában 
harmadik személy akadályozza.  

14.  Az Átvevő köteles haladéktalanul intézkedni a veszély elhárítása, a kár következménye-
inek megszüntetése vagy enyhítése érdekében, illetve tűrni, hogy az Átadó a veszély el-
hárítására, a kár következményeinek megszüntetésére vagy enyhítésére a szükséges in-
tézkedéseket megtegye, a veszély elhárításában, illetve enyhítésében lehetőségeihez mér-
ten részt vesz. 

15.  Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnöveke-
dést az Átvevő köteles viselni. Az Átvevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetés-
ellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű haszná-
lat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése az Átvevő kötelezettsége füg-
getlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intéz-
mény gyermekei vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. 
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Nem terheli az Átvevőt a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy 
az, az adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható. 

16.  Az Átadó az Átvevőtől követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve 
szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az Átvevő a rendeltetés-, illetve szer-
ződésellenes használatot – az Átadó felhívása ellenére – tovább folytatja, az Átadó kárté-
rítést követelhet. 

17.  Az Átvevő legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékéig köteles gondoskodni a va-
gyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról. 

18.  Az Átvevő a saját költségén az Átadó előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult a va-
gyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet vagy a padlózat 
megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet, valamint a be-
ruházás, felújítás időpontjáig elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét nö-
velő beruházást, felújítást végezni. 

19.  A vagyonkezelésbe vett vagyont érintő beruházási, felújítási értéket az Átvevőnek bi-
zonylatokkal kell igazolnia és azokról évente, a vagyonkezelésbe vett vagyonra aktivált 
és idegen tulajdonon végzett beruházásként aktivált érték bontásban a tárgyévet követő 
év február hó 15. napjáig írásban be kell számolnia az Átadónak. 

20.  Az Átvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett sza-
badon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszál-
líthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. 

21.  Az Átadó az ingatlanban lévő, az Átvevő tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget 
nem vállal. 

22.  Az Átvevő vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen felesle-
gessé vált vagyont – ide nem értve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott 
vagy elavult eszközöket – 20 napon belül köteles az Átadó részére visszaadni, aki köteles 
azt visszavenni. A szerződés megszűnésekor az Átvevő a rendeltetésszerű használat mel-
lett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az Átadónak. Az elhasználódott esz-
közök selejtezéséről az Átvevő előzetesen köteles az Átadóval egyeztetni. A selejtezést 
az Átadó - a vagyonrendeletében meghatározott értékhatárok és a Selejtezési szabályzat 
alapján - engedélyezi, és a selejtezési jegyzőkönyvet felveszi. Az Átvevő a selejtezett esz-
közök megsemmisítéséről saját költségén gondoskodik. 

23. Átadó a fenntartásában működő Úrkúti Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja, hogy 
Átvevő a jogszabályokban és e szerződésben rögzített, az intézménnyel kapcsolatban fel-
merülő adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, így biztosítja az intézmény 
működtetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, igazgatási feladatok Hivatal általi ellá-
tását. 

 
Tulajdonosi ellenőrzés 

 
24.  Az Átadó mint tulajdonos a nevelő-oktató munka zavarása nélkül, előzetes értesítés alap-

ján ellenőrizheti a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a 
vagyon rendeltetésszerű használatát.  
Az ellenőrzés során az Átadó képviselője jogosult 

a) az Átvevő használatában álló ingatlan területére, illetve az Átvevő által használt 
irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, 
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b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 
titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni,  

c) az Átvevő alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, 
d) az átadott ingatlan és ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 

Az Átadó az ellenőrzés megállapításairól értesíti az Átvevőt. 
 

Működési költségek viselésének szabályai  
 

25.  A vagyonkezelésbe vett ingatlan és ingóságok működési és fenntartási költségeit az Át-
vevő köteles viselni. 

 
A szerződés hatálya és annak megszűnése 

 
26. A szerződést Felek 2018. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra kötik. A szer-

ződést Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2018. (...) számú hatá-
rozatával, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2018. 
(...) számú határozatával hagyta jóvá. A szerződés megszűnik, ha a köznevelési feladat 
ellátása az 1. pontban körülírt ingatlanban megszűnik. Felek rögzítik, hogy jelen szerző-
dés megszűnése részlegesen is lehetséges, amennyiben az 1. pontban körülírt vagyontár-
gyak egy része tekintetében szűnik meg a köznevelési feladat ellátása. 

27. Az Átvevő a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 
napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és az 1. pont szerinti vagyontárgyakkal együtt 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Átadó részére visszaadni. 

28. Amennyiben az Átvevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Átadó jogosult 
a helyiségeket birtokba venni, az Átvevő helyiségekben található ingóságairól két tanúval 
hitelesített leltárt készíteni, és az Átvevőt az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írás-
ban felszólítani. 

29. Amennyiben az Átvevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el az 
ingóságait, az Átadó jogosult a vagyontárgyakat értékesíteni vagy választása szerint az 
Átvevő költségén azokat elszállíttatni és a megfelelő helyen történő raktározásáról gon-
doskodni. 

30. A szerződés megszűnése esetén az Átvevő cserehelyiségre igényt nem tarthat. 
31. A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való 

törléséről az Átvevő saját költségén köteles gondoskodni. 
 

Egyéb rendelkezések 
 
32. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 
33. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Átadó által 

történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg: 
 Átadó: Fülöp Zoltánné polgármester 
 Átvevő: Kardos Antalné elnök 
34. A Felek rögzítik, hogy az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról 2018. szeptem-

ber 1. napjától Átvevő gondoskodik. 
35. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felme-

rülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. 
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36. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
Nvtv. az Ör. rendelkezései az irányadók.  

37. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 
Úrkút, 2018. … … 
 
 
 
……………………………..    …………………………….. 
Fülöp Zoltánné polgármester    Kardos Antalné elnök 
Úrkút Község Önkormányzata   Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
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1. melléklet 
 
Átvevő az alábbi költségeket, az alábbi arányban jogosult tovább számlázni Átadó részére: 
 
Szolgáltatás Használati arány (szeptem-

ber-június) 
Használati arány (jú-
lius-augusztus) 

Villamos energia 40 % 100 % 
Gázszolgáltatás 40 % 100 % 
Víz-és csatornadíj 40 % 100 % 
Épületbiztosítás 40 % 100 % 
Tűzcsapok, tűzoltókészülékek 
felülvizsgálata 

40 % 100 % 

 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 

e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 
 

 
Szám: URK/80-7/2018       4. napirendi ponthoz 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 14-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Önrész biztosítása a „Sportcsarnok teljes felújítása” projekt tárgyában 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 26/2018. (IV.24.) határozatával 
tulajdonosi hozzájárulását adta a 395/3/A/1 hrsz. alatti természetben a Rákóczi u. 41. sz. alatti 
sportcsarnok festése, napelem felszerelése, fűtéskorszerűsítése és nyílászáró cseréje érdekében 
az Úrkút SK TAO pályázat keretében pályázatot nyújtson be az előbbi munkákra. 
 
A pályázatot az Úrkút SK benyújtotta és az 1. sz. alatt mellékelt hiánypótlást kapta a Magyar 
Kézilabda Szövetségtől. 
 
A hiánypótlás 8. bekezdése szerint az Úrkút SK-nak igazolnia szükséges az önrész tervezett 
forrását. 
 
A pályázat mellékletét képező árajánlat (2. melléklet) szerint a tervezett munkák költsége bruttó 
51 814 727 forint. 
 
A TAO pályázat sikere érdekében javaslom, hogy az Úrkút SK-nak a „Sportcsarnok teljes 
felújítása” projekthez 3 000 000,- Ft önrészt biztosítson. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2018. június 11. 
 
        Fülöp Zoltánné  
        polgármester 
 

Határozati javaslat 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkút SK „Sportcsarnok teljes 
felújítása” projektéhez 3 000 000,- Ft önrészt biztosít a 2018. évi költségvetés K7 Felújítások 
Pályázati önrész előirányzat terhére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő:  azonnal 



Iktatószám: ki/HPM01-06164/2018/MKSZ ÚRKÚTI SPORTKÖR
Ügyszám: be/SFP-06164/2018/MKSZ Úrkút
Ügyintéző: Szemes Nikolett Rákóczi utca 45
E-mail: szemesn@keziszovetseg.hu 8409
Tárgy: sportfejlesztési program Hiánypótlásra történő felhívás  

A Magyar Kézilabda Szövetség a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. §-ának (3) bekezdésében kapott
jogkörében eljárva, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 4. §-ának (4) bekezdése alapján a(z) ÚRKÚTI SPORTKÖR kérelmezőt (székhelye: 8409 Úrkút Rákóczi
utca 45 , adószáma: 18913495-1-19, képviselője: Vágfalvi Norbert) (a továbbiakban: Kérelmező) a 2018.04.27. napján
indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

V É G Z É S T

Az MKSZ felhívja a Kérelmezőt, hogy jelen végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül az elektronikus kérelmi
rendszerben

kérem, csatolja Galambosné Tróbert Ildikó munkaköri leírását;
kérem, csatoljon árajánlatot az eredményjelző vonatkozásában;
Csatolja a megvalósítani kívánt  "sportcsarnok teljes felújítása" megnevezésű projektelem tekintetében a sportcélú
ingatlan tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének a beruházás megvalósításához történő hozzájáruló nyilatkozatát
(Önkormányzati tulajdon esetében az önkormányzati határozatot. Polgármesteri nyilatkozat esetén a
polgármesteri nyilatkozat megtételére feljogosító önkormányzati felhatalmazást.);
Csatolja az  "sportcsarnok teljes felújítása" projektelem kapcsán a jogerős építési engedélyt vagy az illetékességgel
rendelkező hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti szakmai nyilatkozatát arról,
hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles. Amennyiben a pályázatban
szerepel közforgalom elől el nem zárt magánút vagy parkoló építése, csatolja az illetékes Közlekedési Hatóság
engedélyét.;
Amennyiben a "sportcsarnok teljes felújítása" projektelem megvalósítása építési engedély köteles tevékenység,
csatolja az érintett sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes hozzájáruló nyilatkozatát (önkormányzati tulajdon
esetében az önkormányzati határozatot), amely szerint - a sportcélú ingatlan üzembe helyezését követő 30 napon
belül - hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Állam javára a beruházás üzembe helyezését követő legalább 5 évre az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálog bejegyzésére kerüljön sor, vagy igazolja, hogy az építési
engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon
valósul meg, és az üzembe helyezését követő 30 napon belül a tulajdonos állam vagy helyi önkormányzat részére
átadásra kerül (csatolja az erről szóló előzetes megállapodást);
Csatolja a Kérelmező által megvalósítani kívánt "sportcsarnok teljes felújítása" megnevezésű projektelem
tekintetében a felújítandó sportcélú ingatlan méretekkel ellátott terveit (alaprajzát, metszetét, homlokzatát),
valamint műszaki tartalmának részletes kifejtését, műszaki leírásait pdf formátumban. A terveken jelölje meg a
felújítással érintett területeket.  Amennyiben az  alaprajzi kialakítás megváltozik, akkor a meglévő és a tervezett
állapot terveit is mellékelje, megjelölve a felújítandó területet. Csatoljon egy helyiséglistát valamint
fotódokumentációt a felújítandó helyiségekről. Mellékelje a napelem rendszer tervezett helyét ábrázoló
helyszínrajzot.;
Csatolja a megvalósítani kívánt "sportcsarnok teljes felújítása" projektelem megvalósításának és a
finanszírozásának pénzügyi-műszaki ütemezési tervét, ebben jelölje meg a részelszámolások ellenőrző
szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is. Határozza meg az egyes részelszámolási ütemekehez
tartozó műszaki tartalmat (pl. sávos ütemterv).;
Igazolja  a „sportcsarnok teljes felújítása” projektelem megvalósításához szükséges önrész tervezett forrását,-
amennyiben részben vagy egészben külső forrásból (önkormányzati, külső céges stb.) biztosítja, csatolja az erre
vonatkozó támogató nyilatkozatokat, önkormányzati határozatot.;
Csatolja a "sportcsarnok teljes felújítása" projektelem megvalósításához TAO-támogatást biztosító cég(ek) előzetes
szándéknyilatkozatát a támogatásról, ill. a várható támogatási összegről.;
Csatolja a megvalósítani kívánt "sportcsarnok teljes felújítása" projektelem fenntartásának finanszírozási tervét 
(várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai). Amennyiben a létesítmény fenntartója más
szervezet, csatolja a fenntartó vállaló nyilatkozatát.;
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Adja meg a felújítandó sportlétesítmény által termelhető bevételi forrásokat;
Csatolja a megvalósítani kívánt "sportcsarnok teljes felújítása" projektelemmel érintett sportcélú ingatlan
hasznosítási módját, tervezett kihasználtságát a különböző sportágak szerint, órarendszerű táblázatban
részletezve és %-os megosztásban is.;
kérem, csatolja Wolfné Kovács Fáber Szilvia munkaköri leírását;
kérem, csatolja Wolf Rita és Wolf Kitti nyilatkozatát arról, hogy a „C” licensz kiváltásához szükséges különbözeti
vizsgán részt vesz.(minta elérhető a www.keziszovetseg.hu oldalon TAO -> TAO dokumentumok).

Az MKSZ felhívja a Kérelmező figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el vagy a Kérelmező
ismételten hibás vagy hiányos adatokat szolgáltat, úgy az MKSZ a kérelmet elutasítja, az eljárást megszünteti.

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező a végzés felülvizsgálatát az ügy érdemében hozott
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés kézhezvételétől számított harminc napon belül
jogsérelemre történő hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező 2018.04.26. napján a Kormányrendelet alapján kérelmet nyújtott be sportfejlesztési programja jóváhagyása
tárgyában. A kérelem vizsgálata során megállapítottam, hogy

a Kormányrendelet 4. §-ának (2) bekezdése d) pontjában meghatározott dokumentumokat nem csatolta;
a Kormányrendelet 4. §-ának (2) bekezdése d) pontjában meghatározott dokumentumokat nem csatolta;
a Tao tv. 22/C § (6) a) pontja szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot nem csatolta.;
a Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott részletes szakmai és költségtervet nem
csatolta, így a sportfejlesztési program Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésének 9. pontjában meghatározott
jogcím tekintetében a Magyar Kézilabda Szövetség sportágfejlesztési koncepciójához való illeszkedése nem
megállapítható.;
a Kormányrendelet 4. §-ának (2) bekezdése c) pontjában meghatározott dokumentumot nem csatolta;
nem csatolta a MKSZ sportágfejlesztési stratégiájának függelékében (Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége 2013.
március 26-án kelt határozata) meghatározott dokumentumot , így az ahhoz való illeszkedése nem megállapítható.

A fentiek alapján hiánypótlást írtam elő és ismertettem a hiánypótlás elmaradásának jogkövetkezményeit.

Tájékoztatom, hogy a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő beleszámít az ügyintézési határidőbe és nem kérhető a
határidő meghosszabbítása.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 49. §-a alapján, az ügyfél
kérelmére az eljárás szünetel. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A megszűnés
tényéről a hatóság értesíti azokat, akikkel a határozatot közölné.

A fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a
, a 116. § (1) bekezdése, a (4) bekezdés d) pontja, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése
zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról
szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2018.06.11.

 Novák András
Főtitkár

A végzést kapják:
1. ÚRKÚTI SPORTKÖR
2. Irattár
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Megrendelő neve és címe:
Úrkúti Sportkör, 
8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.

Megnevezés AnyagköltségDíjköltség
1 Építmény közvetlen költségei 26 823 81713 975 181
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 ÁFA 27,00%
3 A munka ára (HUF)

Költségvetés főösszesítő

A fejlesztett épület neve, címe:
Úrkút Sportcsarnok, Úrkút Rákóczi utca 41.

51 814 727
11 015 729
40 798 998



Ssz. Megnevezés AnyagköltségDíjköltség
36 Vakolás és rabicolás 3 325 5372 227 540
43 Bádogozás 1 267 400811 500
44 Nyílászáró szerkezetek elhelyezése6 836 400445 260
47 Felületképzés 2 498 0402 427 000
48 Szigetelés 5 963 0165 575 830
gépész 80Általános épületgépészeti szigetelés146 230 46 400
gépész 81Épületgépészeti csővezeték szerelése541 580 667 533
gépész 82Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése1 702 3041 205 568
napelem Megújuló-villamos energia termelés4 543 310568 550

Összesen (HUF) 26 823 81713 975 181




