ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám: URK/80-5/2018
MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 11-én (pénteken) 09.00
órai kezdettel megtartandó ülésére.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Napirendi pontok:
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Úrkúti Német Nemzetiségi
Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 19/2018. (IV.24.) határozata
módosítása
Előterjesztő: polgármester
1) Törvényességi felhívás tárgyalása
Előterjesztő: polgármester
Napirendi pontok tárgyalása után:
1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak).
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2018. május 8.
Fülöp Zoltánné
polgármester

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám: URK/80-5/2018
1. számú napirendi ponthoz
Előterjesztés
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 11-i ülésére
Tárgy: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Úrkúti Német Nemzetiségi
Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 19/2018. (IV.24.) határozata módosítása
Összeállította: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselőtestület!
Önkormányzatunk az előző testületi ülésén elfogadta az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda
alapító okiratát. Az alapító okiratot előzetesen véleményeztettük a jóváhagyó Magyar
Államkincstárral, de sajnálatos módon maradtak benne már nem hatályos kormányzati funkciók
és két elírás is.
Fentiek okán újra el kell azt fogadnunk, módosítva a korábbi testületi döntést.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 19/2018. (IV.24.) határozatot akképp módosítsa,
hogy a jelen előterjesztés szerinti mellékletek lépnek a határozat mellékletének helyébe.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2018. május 8.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018. (IV.24.) határozatának 1-2.
mellékletének helyébe az 1-2. mellékletek lépnek.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

1. melléklet az 1. napirendi ponthoz

Okirat száma: URK/123-5/2018

Módosító okirat
Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda az Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
által 2017. 05. 11. napján kiadott, 300-3/2017 számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (…) határozatára és Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (…) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1.

Az Alapító Okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8409 Úrkút, Mester u. 3.
1.2.2. telephelye:
telephely megnevezése
1

telephely címe
8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

”
2.

Az Alapító Okirat 2.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat”

3. Az alapító okirat 3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat”
4. Az alapító okirat 3.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat”
5. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„

1

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

2

3

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

7

098031

Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

8

107051

Szociális étkeztetés

„
6. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott
időre a fenntartó nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat az Úrkúti
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke gyakorolja.”
7. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény; a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
köznevelési
intézményekben
történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet

2

munkaviszony

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

8. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

8409 Úrkút, Mester u. 3.

50

2

8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

25

„
9. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1

2

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés joga funkciója, célja
vagy a vagyon
használati joga

8409 Úrkút, Mester u. 3.

165

vagyonkezelési
jog

óvoda

8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

395/1/A/1

vagyonkezelési
jog

óvoda

„
Jelen módosító alapító okiratot 2018. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Úrkút, 2018. … …

P.H.

aláírás

Okirat száma: URK/123-6/2018

2. melléklet az 1. napirendi ponthoz

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Úrkút Német Nemzetiségi Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye:8409 Úrkút, Mester u. 3.
1.2.2. telephelye:
telephely megnevezése

1

telephely címe
8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979. 07. 31.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
3.1.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a
szerinti óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek 3 éves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

3

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

7

098031

Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

8

107051

Szociális étkeztetés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Úrkút község közigazgatási területe.
Szabad kapacitás esetén a férőhelyek maximális kihasználtsága érdekében az intézmény
szolgáltatásai Úrkút közigazgatási területén kívül lakók számára is biztosíthatók.

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv
vállalkozási tevékenységet nem végez.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott
időre a fenntartó nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat az Úrkúti
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény; a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet

2

munkaviszony

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló költségvetéssel
rendelkezik. A gazdasági feladatokat az Úrkúti Polgármesteri Hivatal (8409 Úrkút,
Rákóczi u. 45.) látja el.

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

8409 Úrkút, Mester u. 3.

50

2

8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

25

6.3.

1

2

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés joga funkciója, célja
vagy a vagyon
használati joga

8409 Úrkút, Mester u. 3.

165

vagyonkezelési
jog

óvoda

8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

395/1/A/1

vagyonkezelési
jog

óvoda

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám: URK/80-5/2018
2. számú napirendi ponthoz
Előterjesztés
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 11-i ülésére
Tárgy: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Úrkúti Német Nemzetiségi
Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 19/2018. (IV.24.) határozata módosítása
Összeállította: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselőtestület!
A Veszprémi Kormányhivatal törvényességi osztálya a mellékelt felhívást intézte a Képviselőtestülethez.
Ahogy a felhívásban is olvasható, három rendelet feltöltésére nem határidőben került sor, illetve
egy egységes szerkezetű rendelet nem került publikálásra. Utóbbi elmaradás pótlásra került.
A rendeletek feltöltéséhez joghatás nem fűződik, azonban jogszabályi előírás ennek eleget
tenni. A jövőben a határidő betartására különös figyelmet kell szentelni.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a törvényességi felhívással kapcsolatosan fejezze ki
egyetértését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2018. május 8.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak az
önkormányzati rendeletek közzététele vonatozásában feltárt jogszabálysértő gyakorlattal
kapcsolatban érkezett törvényességi felhívását megtárgyalta, azzal egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

