
Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Tel.:88/507-030
E-mail:onkurkut@vnet.hu

………………………………..........................................................

MEGHÍVÓ

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. január 31-én (csütörtökön) 17, 00 órai

 kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Községháza – tanácskozó terem.

   

 Napirendi pontok tárgyalása előtt: 

                   a.) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.

                        Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester                          

                   b.) Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

                        Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

   Napirendi pontok:

1.) Közösségi ház és Könyvtár 2012 évi munkájáról szóló beszámoló,
valamint a 2013 évi munkaterv.
Előadó: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna könyvtáros és programszervező

2.) Tájékoztató a helyi Sportkör működéséről, külön tekintettel a
2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.
Előadó: Vágfalvi Norbert SK Elnöke

                                       
3.) Tájékoztató a Teke-klub Egyesület működéséről, különös tekintettel 

az önkormányzati támogatás felhasználásáról.
Előadó: Fehér Szabolcs Teke-klub Egyesület Elnöke

                                                    
                  
                    

4.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai  Tankerületével    
kötendő Vagyonkezelési és Bérleti szerződés

Előadó: polgármester



5.) Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 
Megállapodás felülvizsgálata.

                        Előadó: polgármester

6.)  Vegyes ügyek:

a.) Köztisztviselő 2013 évi teljesítmény céljainak meghatározása.
                        Előadó: polgármester      
                  
                                        
               
Napirendi pontok tárgyalása után:

                Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben van).

                

Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.

Úrkút, 2013. január  24.                                                 

                                                                  

                                                                                Fülöp Zoltánné                                

                                                                                 polgármester                               



POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

az előző testületi ülés óta végzett munkájáról a 
képviselő-testület 2013. január 31-ei ülésére

1.) A játszótéri  elemekkel  kapcsolatos  rendeletben  előírt  időszakos  ellenőrzés
jegyzőkönyvek alapján a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség által előírt jelentés
megtörtént. A javítási, helyreállítási feladatok elvégzésére ütemterv készül, a
munkák végrehajtására időjárás függvényében kerül sor.

2.) A szennyvíztisztító telep üzemeltetéséhez szükséges áramvételezés korábban
jelzett hosszú vállalt határidejének rövidítése érdekében személyesen vettem
fel  a  kapcsolatot  az  E.ON  területfelelősével.  Tájékoztatott,  hogy  konkrét
intézkedést  ő  nem  tud  tenni,  javasolta,  hogy  levélben  keressem  meg  a
veszprémi régió vezetőjét kérésünkkel, amelyre sor került.

3.) A Rákóczi utcai közvilágítás bővítés kivitelezési munkái elkészültek, a műszaki
átadás-átvétel megtörtént. 

4.) A Rákóczi  utcai  közvilágítás  bővítést  végző  Gátiba  Kft  szakemberével  a
Honvéd utca, illetve Temető alatti köz, valamint a Sportpálya feletti ( Keller K.
-féle) útszakasz közvilágításának bővítésének lehetőségét  helyszíni  bejárás
során egyeztettük. Árajánlat bekérése megtörtént.

5.)  A  háziorvosi  praxis  működésével  kapcsolatban  telefonos  egyeztetést
folytattam az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Megyei Irodájával, mivel
ismertté vált, hogy Horváth Józsefné asszisztens nyugdíjba vonult.

Az információk alapján dr. Zoboki Zsolt háziorvossal a Jegyző Asszony és  
jómagam  személyesen  egyeztettünk,  melynek  során  kértük,  hogy  
gondoskodjon  a  változások  bejelentéséről,  valamint  a  praxis  
működéséhez  szükséges  feltételek  (  képesítési  követelményeknek  
megfelelő asszisztencia ) biztosítása érdekében tegyen lépéseket. 

A Finanszírozási  Osztály  értesítése  szerint  az  egészségbiztosítás  felé  a  
bejelentés  megtörtént.  E  levél  alapján  sor  került  a  háziorvos  
felszólítására,  hogy  a  személyi  feltételek  biztosítása  érdekében  tett  
intézkedésekről 15 napon belül tájékoztassa az önkormányzatot.

6.) A  településrendezési  terv  –  korábban  tárgyalt  –  esetleges  módosítása
érdekében Jegyző Asszonnyal együtt egyeztetést folytattunk a Pagony Táj- és
kertépítészeti iroda tervezőjével., ahol ismertettük az egyházközség kérését.
Az iroda vezetője a módosítás költségeire vonatkozóan minimálisan 600 e Ft
+  ÁFA szóbeli  árajánlatot  adott,  ezért,  valamint  a  jogszabályi  háttér  miatt
javasolta, hogy tekintsük át a rendezési tervünket, hogy az esetlegesen még
felmerülő javaslatok is egy eljárás keretében kerüljenek átvezetésre.

Úrkút, 2013. január

Fülöp Zoltánné
 polgármester



1. NAPIREND

A Közösségi Ház és Könyvtár

2013. évi programterve (munkaterve)

                           

Tihanyiné Oczella Zsuzsanna
                                                                                                        Úrkút, 2013. január 15. 



    A Közösségi Ház és Könyvtár mindennapjainak tevékenységét leginkább a szolgáltatások
kielégítése  tölti  ki.  Az  évről  évre  növekvő  klubfoglalkozások,  a  különféle  szervezetek,
csoportok  és  intézmények  programjai  ezt  széleskörűen  biztosítják  és  igénylik.  Emellett
elengedhetetlen, hogy a napi nyitva tartás egész ideje alatt folyamatosan biztosított legyen
az internet- és könyvtári szolgáltatás   az érdeklődők és a művelődni vágyók számára.

  A Közösségi Ház emellett idén is helyet ad egyéb civil szervezetek, közhasznú társaságok,
önkormányzatok  fórumaira,  értekezleteire,  rendezvényeire,  egyesületi  gyűlésekre  (pl.:
Kisebbségi  Önkormányzat,  Faluvédő és  Kulturális  Egyesület,  a  Faluvédő Egyesület ifjúsági
csoportja  stb.),  diák-  és  felnőtt  csoportok  próbáira,  megbeszéléseire  illetve  különféle
termékbemutatókra.

   Továbbra is biztosítjuk - igény szerint - a nagytermet az iskolai, óvodai szabadidős,
kulturális tevékenységekhez (pl. szavalóversenyek, játszóházak, alkotóházak, gyermek
disco stb.)

Tervezett programok:

Az  alábbiakban  felvázolt  programok  részben  a  közösségi  ház  szervezésében  és  az
Önkormányzat támogatásával valósulnak meg.

 (Az időpontok csak tervezett jellegűek, igazodnak az előadók illetve az alkotók egyéb irányú
elfoglaltságaihoz.)

Fotókiállítást idén is  több alkalommal rendezünk.  Ígéretet kaptunk a Bakony Fotóklubtól
(Láng Tibor művészeti vezető életkorára való hivatkozásával átadta a stafétabotot, így idén
az  új  vezetővel  Jelinkó  Ildikóval  tartjuk  a  kapcsolatot  ),  hogy  egész  év  során,  más-  más
alkotótól, különböző témájú fotósorozatokkal teszik színesebbé a nagyterem falait.

Tavasszal 
 tervezzük az Ajkán élő Ozorai Sándornak és feleségének képzőművészeti kiállítását. 

Tavaly szerettük volna meghívni őket, de a mi zsúfolt programjaink miatt ez nem jött 
létre. A megbeszélés folyamatban van.

Ősszel 
 Szeptemberben szeretnénk folytatni a hagyománnyá vált Baba-Mama Maratont. Igen

kedvelt program ez a GYES-en lévő anyukák számára, ahol közös sétával, 
beszélgetéssel, kis meglepetéssel és orvosi előadással töltjük a vidám délutánt.

 Decemberben továbbra is várjuk a gyerekeket Mikulásváró műsorral
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A község nagyszabású rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában (Falunap, Jeles  
ünnepek, Majális stb.) szívesen bekapcsolódunk, segítünk, biztosítjuk a háttérmunkát és a 
berendezést.

Támogatjuk és segítjük az intézmények, különféle szervezetek programjait az év során.

Természetesen továbbra is nyitottak vagyunk az év során adódó, előre be nem tervezett, de 
a község lakói számára érdekesnek tartott előadásokra, rendezvényekre, kiállításokra, ahogy 
a korábbi években is.

Szeretném megemlíteni, hogy a tavalyi év novemberében megkeresett Felhősi Eszter 
művésztanár. Szeretne néhány szülőtársa segítségével különböző művészeti témájú 
előadásokat szervezni, meghívott neves előadókkal a közösségi házban havonta. 
Támogatásunkat kérte, amire nyitottak vagyunk. Az előadások gyerekeknek, felnőtteknek 
valamint a falu bármely lakójának egyaránt szól.

Az előadássorozat első előadása 2012. december 8-án volt. „Irány az óceán” címmel 
Szeremley Huba tartott kisfilmvetítéssel egybekötött élménybeszámolót. Sajnos itt a 
közösségi házban nem tudtunk helyet biztosítani, a nemzetiségi koncert utáni fogadás miatt.

Remélem és szeretném, ha idén módunkban állna őket fogadni és támogató segítséget adni.

Eszter elküldte az előadások rövid vázlatát:

 Január:   Hasutasok című film vetítése, majd beszélgetés  a film két szereplőjével 

                     Szőke Andrással és Zelei Gáborral

 Február:  Dr Palágy Sylvia régész előadása „ Római kori Baláca puszta” címmel

 Március:  Verebes György festőművész ( a Képzőművészeti Egyetem tanára) és jazz 

                      zongorista előadása a „Festészet és a zene” címmel

 Április:  „Ali baba és Perzsia” címmel  filmvetítéssel egybekötött előadás. Ali az

                    előadó Perzsiában él és bemutatja országát és az iráni nép életét.

 Május:  Gaál Zsuzsa írónővel beszélgetés „ Vacka-mesék –Vacka-rádió” címmel. Az  

             írónő egy interaktív mesejátékba is bevonja a gyerekeket.

                     Majális: néptánc, népi alkotóműhely stb.

 Június:  Szmrecsány Márton lovasíjásszal beszélgetés „ Ló és az ember” címmel
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                    A világbajnokságon 2. helyezést elérő íjász bemutatja a résztvevőknek a lovak

                               kézzel történő idomítását.

 Szeptember:   Dr Zoboki Zsolt háziorvos, aki munkája mellett kozmológiával is tart

                            előadást e témában.       

 Október:   Hintalan Gábor előadása az „Élet-Iskola” programról, melynek lényege,

                       hogy a gyerekek hogyan tudnak részt venni az iskola mellett a településük   

                       életében.

 November:  Bábszínház a „Globus Színház” előadásában

Emellett  a  tavasz  folyamán  terveznek  Eszterék  egy  gyerekrajz  kiállítást  tárlatvezetéssel,
ahová meghívják  Csabai  Tibor  művésztanárt,  a  Magyarpolányi  Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatóját.

Az előadások címe és témája is mutatja, hogy Eszterék szeretnék megmutatni a gyerekeknek 
és felnőtteknek a művészetek sokoldalúságát (történelem, irodalom, filmművészet, 
festészet, zene, sport, utazás,  csillagászat stb.)

Úgy érzem és talán nem egyedül, hogy ezt a lehetőséget meg kell ragadnunk, hiszen 
távlatokat nyit az élet különböző területei felé, ami főleg gyerekeink hasznára válhat.

 Eszterék a előadássorozat mellett  táncházat is szeretnének elindítani itt a közösségi házban,
különböző   korosztályoknak, gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, nyugdíjasoknak, akik 
kedvet éreznek hozzá. A táncot oktató, hétfői napokon érne rá. Itt még egyeztetnünk kell a 
nyugdíjasokkal, hiszen ez a nap az ő klubnapjuk.

Amint látják, a közösségi ház nem tervezett be csak néhány már hagyománnyá vált 
programot. Úgy érzem Eszterék programsorozatával, a heti rendszeres klubfoglalkozásokkal, 
a szervezetek, csoportok még előre nem látható programjaival, a jeles ünnepekre 
készülődésekkel, így is változatossá és mozgalmassá, néha-néha  talán már túlzsúfolttá 
tesszük mindennapjainkat az év során.
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3. napirendi pont.

Úrkúti Teke Klub
8409 Úrkút, Kossuth u. 12.

Beszámoló az Úrkúti Teke Klub működéséről

Tisztelt Képviselő-testület !

Az Úrkúti Teke Klub vezetősége és játékosai nevében köszönetemet fejezem ki 
az évről évre megítélt támogatásukért. 
Egyesületünk spórolós gazdálkodással, igen szerény anyagi lehetőségek között működik, de 
ennek ellenére a csapaton belüli egység és az elért eredményeink jók. A mérkőzéseink igen 
jó hangulatban egyre növekvő nézői létszám mellett folynak.

Az egyesület bemutatása :

Az egyesületet 11 úrkúti magánszemély alakította, bejegyzésre 2001 októberben 
került. A bejegyzéssel egy időben kértük a “közhasznú” fokozat bejegyzését, vállalkozói 
tevékenységet nem folytatunk, kizárólag a sport területén működünk. 

A sportegyesületünk tagjainak egybehangzó véleménye hogy, a játékért 
honoráriumot sem a múltban sem a jövőben senki ne kapjon ( ez több NBII-es csapatnál nem
így van ) , sőt aki az egyesületben szerepel az tagsági díjat ( alap, szükség esetén kiegészítő ) 
fizessen !

Tevékenységünk, eredményeink :

A 2001-02 évi bajnokság óta évről évre 2 csapatot indítunk, a 2011-12 bajnoki szezon óta 
egyet az NB II-ben, egyet az NB II ifjúsági bajnokságban, valamint minden sportolónkat 
elindítjuk a megrendezésre kerülő egyéni bajnokságokon is. A 2011-2012 évi NB II-es 
küzdelmekben a 8. helyet szereztük meg , jelenleg a 2012-13 évi bajnokság félidejében a 10. 
helyen állunk .

. 



Gazdálkodásunk :

Legjelentősebb támogatónk az Úrkúti Önkormányzat ( 300.000,- Ft/év ), amiért ismételten 
köszönetet mondunk, mert e támogatás nélkül nem tudnánk létezni. A 2012-es évben 
pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások 
Igazgatóságához, ami a legnagyobb meglepetésünkre nyert. A nyertes pályázatnak 
köszönhetően a 2012-2013-as bajnoki évet várhatóan az előzetesen elhatározott havi 2000 
Ft/fő kiegészítő tagdíj nélkül be tudjuk fejezni.

 250.000,- Ft-ot nyertünk az NEA-MA-12-M pályázaton

A költségeink csökkentésében nagy jelentősége van a szponzori támogatásnak, mert annak 
ellenére, hogy ezek nem pénzbeli támogatások, de nagy összegű készpénzkiadástól 
mentesítik a csapatot.

Helyi vállalkozások közül jelenleg
 a WOB DIÓ VENDÉGLŐ ( a Diófa Tekéző bérlője ) az igen kedvező ( 1500 Ft/ óra ) évi 

pályabérleti díj ( évi díj : 1500,-Ft/óra * heti 10 óra * 40 hét = 600.000,- Ft ) 50%-ának 
elengedésével ( 300.000,- Ft ) , 

 a Rieger és Társai Kft felajánlása  10.000,-Ft/idegenbeli mérkőzés ( mérkőzésenként  egy 
9 személyes kisbusz bérlete ), valamint a teljes irodai, postai és kommunikációs költség 
átvállalásával ( kb. 140.000,- Ft ) segíti munkánkat,

 A csapattagok a kisbuszt saját költségen tankolják meg ( kb. 80.000 Ft ). 

A 2012 évi költségvetésünk az alábbiak szerint alakult ( a szponzori támogatások 
sem a bevételeknél, sem  a költségeknél nincsenek feltüntetve ) :

Bevételek :
Csapattagok alap tagdíja :   15.000,- Ft
Szponzori támogatás : természetben
Polg. Hiv.. Úrkút : 300.000,- Ft
NEA-MA-12-M pályázat : 250.000,- Ft
Összesen : 565.000,- Ft

Költségek :
Pályabérleti díj : 300.000,- Ft
Játékengedélyek :   59.000,- Ft
Könyvelés, bankköltség, pályázatírás :   30.000,- Ft
Sportorvosi díj :   30.000,- Ft
Nevezési díj :   55.000,- Ft
Bírói díj :   55.000,- Ft
Szövetségi tagdíj :   20.000,- Ft
Banki műveletek :   16.000,- Ft
Összesen : 565.000,- Ft

Az önkormányzattól kapott támogatást a működési költségekre ( tagdíjak, nevezési 



díjak, pályabérleti díj, versenyengedélyek ) fordítjuk !

Terveink :

Mivel sportegyesületünk az NB II-es indulás jogát megszerezte ( az úrkúti pálya 
maximum NB II-es bajnokságban való szereplésre alkalmas ), így a legfőbb tervünk 
a bajnokságokban ( felnőtt, ifjúsági, csapat és egyéni ) való minél előkelőbb 
szereplés, további magasabb osztályba kerülést nem tervezünk, mert akkor a 
mérkőzéseinket vidéken kellene megrendeznünk  .

Úrkút, 2013.01. 17.

Tisztelettel :

.................................................
Fehér Szabolcs 
      elnök
      

     



VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a 

Úrkút Község Önkormányzata
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
képviseli: Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester
törzsszáma: 734192
adóigazgatási azonosító száma:15734192-2-19
bankszámlaszáma:11748038-15734192
statisztikai számjele: 15734192-8411-321-19
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
képviseli: Fülöp-Bornemisza Szilvia tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint átvevő (a továbbiakban: KIK) 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) bekezdése
alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési  alapfeladatok ellátásáról”. A Kormány a
Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központról  szóló  202/2012.  (VII.27.)  Korm.  rendelet  3.  §  (1)
bekezdése  c)  pontjában  az  állami  köznevelési  közfeladat  ellátásában  fenntartóként  részt  vevő
szervként,  ennek  keretében  az  állami  fenntartású  köznevelési  intézmények  (a  továbbiakban:
intézmény)  fenntartói jogai és kötelezettségei  gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal  a KIK-et
jelölte ki.

Az intézmény(eke)t a KIK működteti.

Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési  feladatot ellátó egyes  önkormányzati
fenntartású  intézmények  állami  fenntartásba  vételéről  szóló  2012.  évi  CLXXXVIII.  törvény  (a
továbbiakban: Törvény) 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában levő, az
intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket,
továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, felszereléseket –, a KIK ingyenes vagyonkezelésébe
kerül. 

A Felek a Törvény 13.§ (2) a) pontja alapján 2012. december 12.-én átadás-átvételi megállapodást
kötöttek,  amelyben  meghatározták  a  KIK  ingyenes  vagyonkezelésébe  kerülő  ingó  és  ingatlan
vagyonelemek körét.
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A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a Felek az
alábbiak szerint állapítják meg:

A szerződés tárgya

1. Az Önkormányzat  vagyonkezelésbe adja, a KIK vagyonkezelésbe veszi az Úrkút Község
Önkormányzat tulajdonában lévő,  Úrkúti 41 hrsz-ú  iskola  megnevezésű 4092 m2 nagyságú
ingatlant. 

2. A KIK az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti.

Felek Jogai és kötelezettségei

3.  A  KIK  vagyonkezelésében  levő  ingatlant  a  Pedagógiai  Programban,  az  intézmény(ek)
szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának
zavarása nélkül,  az  ott  meghatározott  tanítási  időn kívül,  az  Önkormányzat  – a KIK-kel
legalább 15 nappal korábban történt megállapodást követően – önkormányzati, egyéb helyi
közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használja.

4. A KIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú
hirdetményeit  az  ingatlanban  a  közösen  meghatározott  helyen  és  módon,  a  KIK  által
meghatározott időtartamban kifüggesztheti. 

5. A KIK-et a vagyonkezelésében lev  vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, éső
terhelik  a  tulajdonos  kötelezettségei  –  ideértve  a  számvitelr l  szóló  törvény  szerintiő
könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy

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 önkormányzat
javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg,

a vagyont biztosítékul nem adhatja,

a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,

a  vagyonkezelői  jogot  harmadik  személyre  nem  ruházhatja  át  és  nem  terhelheti  meg,
valamint

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
jogszabályban  feljogosított  szervek  javára  alapított  használati  joghoz,  vezetékjoghoz
vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz történ  hozzájárulást.ő

 6. A KIK a vagyonkezelésében levő vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel
együtt  rendeltetésszerűen,  a  vagyonkezelési  szerződésnek,  a  rendes  gazdálkodás
szabályainak  megfelelően,  a  vagyonra  vonatkozó biztonsági  előírások betartásával,  a
közvagyont  használó személytől  elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes
érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait. 
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7.  Amennyiben  a  KIK a  vagyonkezelésében  levő  vagyon  hasznosítását  másnak  átengedi,  a
használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.

8.  A  KIK  viseli  a  vagyonkezelésében  levő  vagyonnal  összefüggő  költségeket,  közterheket,
díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. 

9. A KIK felelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi
törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért.

10.  A  KIK  köteles  teljesíteni  a  vagyonkezelésében  levő  vagyonnal  kapcsolatban  a
jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási,
és elszámolási kötelezettséget.

11. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a KIK nyilvántartja. Az érték
nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél
fogva  nem  állapítható  meg.  A  nyilvántartásnak  tartalmaznia  kell  a  vagyon  els dlegeső
rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a min sített adatő
védelmér l szóló törvény szerinti min sített adat kivételével - nyilvánosak.ő ő

12.  A  KIK  a  használatában  lévő  vagyont  érintő  lényeges  változásokat,  a  változás
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak. 

13. A KIK köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét fenyegető
veszélyről  és  a  beállott  kárról,  a  tudomására  jutott  minden  olyan  tényről,  adatról,
körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadályozza, kár
bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról ha
őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. 

14.  A  KIK  köteles  tűrni,  hogy  az  Önkormányzat  a  veszély  elhárítására,  a  kár
következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye. 

15. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést
a KIK köteles viselni.

 16.  A  KIK  felel  minden  olyan  kárért,  amely  a  rendeltetésellenes  vagy  szerződésellenes
használat  következménye.  A  nem  rendeltetésszerű  használat  folytán  keletkezett  hibák
kijavítása, károk megtérítése a KIK kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett
hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az érdekkörében eljáró
személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli a KIK-et a kártérítési kötelezettség, ha
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható.

17.  Az  Önkormányzat  a  KIK-től  követelheti  a  vagyonkezelésbe  adott  vagyon  rendeltetés-,
illetve  szerződésellenes  használatának  megszüntetését.  Ha  a  KIK  a  rendeltetés-,  illetve
szerződésellenes használatot  – az Önkormányzat  felhívása ellenére – tovább folytatja,  az
Önkormányzat kártérítést követelhet.

18. A KIK gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról,
karbantartásáról,  a  szükséges  felújítások,  pótlások,  cserék  kivitelezési  munkálatainak
elvégzéséről,  elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez
csatlakozó  vezetékrendszerek  munkaképes  állapotának  biztosításáról,  az  átvételkori
állapotnak megfelelő szinten tartásáról.
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19. A KIK a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult

a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a 
padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet, 

az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást 
végezni.

20. A beruházás,  felújítás értékét  a KIK-nek bizonylatokkal kell  igazolnia és azokról évente
írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak. 

21.  A  KIK  az  ingatlanban  riasztórendszert,  telefonos  és  számítógépes  hálózatot  építhet  ki
emeletek  összekötésével  együtt.  Erről  előzetesen  köteles  az  Önkormányzatot  írásban
tájékoztatni.

22. A KIK jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon
rendelkezhet,  és  a  szerződés  megszűnése  esetén  ezeket  saját  tulajdonaként  elszállíthatja,
köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.

23.  Az  Önkormányzat  az  ingatlanban  lévő,  a  KIK  tulajdonát  képező  vagyontárgyakért
felelősséget nem vállal.  

24. A KIK vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált
vagyont  –  beleértve  a  rendeltetésszerű  használat  mellett  elhasználódott  vagy  elavult
eszközöket is – 20 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt
visszavenni.  A  KIK  a  rendeltetésszerű  használat  mellett  elhasználódott  vagy  elavult
eszközök  kivételével  az  egyéb  vagyont  rendeltetésszerű  használatra  alkalmas  állapotban
köteles visszaadni az Önkormányzatnak.

25. Tulajdonosi ellenőrzés

Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató munka,
illetve  a KIK működésének zavarása  nélkül,  előzetes  étesítés  alapján a vagyonkezelésbe
adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát. 

 Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult

a) a KIK használatában álló ingatlan területére, illetve KIK által használt irodai és egyéb
célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni,

b)  az  ellenőrzés  tárgyához  kapcsolódó  iratokba  és  más  dokumentumokba,  elektronikus
adathordozón  tárolt  adatokba  –  a  külön  jogszabályokban  meghatározott  adat-  és
titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni, 

c) a KIK alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni,

d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.

Az Önkormányzat az ellen rzés megállapításairól értesíti a KIK-et, továbbá, amennyibenő
megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvev széket is.ő
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Működési költségek viselésének szabályai 

26.  Az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában működő úrkúti 395/3/A/1 hrsz-ú, 1082 
m2     nagyságú sportcsarnok használatáért (a KIK-el kötött külön szerződés alapján, mely 
jelen vagyonhasználati szerződés mellékletét képezi) 1.900.000 FT /év bérleti díjat fizet az 
önkormányzat részére 

27. A KIK ingyenes vagyonkezelésébe adott 41 hrsz-u ingatlanon elhelyezkedő „német iskola”
épületében lévő  német nemzetiségi önkormányzati iroda (12 m2) mindenkori használatát az
Önkormányzat számára térítésmentesen biztosítja.

28. A fizetendő bérleti díjat évente február 15- ig, a   KSH által megadott infláció mértékének
megfelelően Felek kölcsönös egyeztetése után, az Önkormányzat korrigálhatja.

29. Az Önkormányzat  a KIK-re jutó  bérleti  díjat havonta utólag  számlázza, melyet  a KIK a
számla kézhezvételét követő 15 banki napon belül köteles az önkormányzat bankszámlájára
történő  átutalással  megfizetni.  A  fizetés  késedelme  esetén,  a  fizetési  határnaptól  az
Önkormányzatot a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 

A szerződés megszűnése

30.  A  szerződést  Felek  2013.  január  1-jétől  határozatlan  időtartamra  kötik.  A  szerződés
megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása az körülírt ingatlanban megszűnik.

31. A KIK a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon
belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az
Önkormányzat részére visszaadni. 

32.  Amennyiben  a  KIK az  ingatlant  az  előírt   határidőig  nem hagyja  el,  az  Önkormányzat
jogosult  a helyiségeket  birtokba venni,  a KIK a helyiségekben található ingóságairól két
tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a KIK-et az ingóságok 8 napon belüli elszállítására
írásban felszólítani. 

33. Amennyiben a KIK az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait,
az Önkormányzat jogosult a KIK-nek az ingatlanban lévő vagyontárgyait a KIK költségén
elszállíttatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról a KIK költségén gondoskodni. 

34. A szerződés megszűnése esetén KIK cserehelyiségre igényt nem tarthat. 

35.A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői  jognak az ingatlan-nyilvántartásból  való
törléséről a KIK köteles gondoskodni.

Egyéb rendelkezések

36. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 

37. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat
által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:

          Önkormányzat: 
          Neve: Rostási Mária
          Beosztása:jegyző
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          Elérhetősége:jegyzourkut@vnet.hu, 88/230-003, 88/507-031

 KIK: 

           Neve: Fülöp-Bornemisza Szilvia

           Székhelye: 8400 Ajka, Alkotmány u. 3.

          Beosztása: tankerületi igazgató
          Elérhetősége:06-30-6266547 

38. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő
vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra az Ajkai
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

39. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.

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

A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes.

Mellékletek: 1 db bérleti szerződés – sportcsarnok használatára

Kelt: Úrkút, 2013. január 31.

                 

Fülöp-Bornemisza Szilvia

tankerületi igazgató

Fülöp Zoltánné

Polgármester

ellenjegyzem:

.........................................................................

Önkormányzat

ellenjegyzem:

.........................................................................

KIK
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ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati  Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére.

Tárgy: A települési német nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás 
felülvizsgálatáról.

Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
Az előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (1) 
bekezdése a) pontja szerint: 
„80. § (1) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak 
székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá 
gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati 
működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: 
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat 
órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 
felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához 
kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;” 
Az Njtv. 80. § (2) bekezdése értelmében: 
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat 
harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a 
helyiség használatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan 
megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január
31.  napjáig,  általános  vagy időközi  választás  esetén  az  alakuló  ülést  követő  harminc
napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat
szervezeti  és  működési  szabályzatában  rögzíti  a  megállapodás  szerinti  működési
feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.” 

A Tisztelt Képviselő-testület  a nemzetiségi önkormányzattal kötött, a Njtv. szerinti 
feltételeknek megfelelő megállapodást 2012. április 26-i ülésén 30/2012. 
(IV.26.)  önkormányzati  határozatával  elfogadta,  valamint  a  nemzetiségi  önkormányzat
működéshez  szükséges  feltételekről  a  települési  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról szóló  11/2011. (III.26.) önkormányzati rendelet 45. §-ában is rendelkezett az
alábbiak szerint:
„(1) A Hivatal segíti a helyi kisebbségi önkormányzat munkáját,  gazdálkodási feladatainak
ellátását, ügyvitelét.
(2) Az Önkormányzat  a Német Kisebbségi Önkormányzat működéséhez biztosítja:
     a) a feladat ellátásához szükséges irodát,
     b) az adminisztrációhoz szükséges személyi feltételeket,
     c) rendezvényeihez a közösségi ház nagytermét.”

Úrkút települési német nemzetiségi önkormányzatával kötött megállapodások 2012. áprilisi
jóváhagyása óta a vonatkozó központi jogszabályi előírások nem változtak, ezért az érvényes
megállapodások módosítása jelenleg nem szükséges.



Kérem a  Tisztelt  Képviselőtestületet,  hogy az  előterjesztést  tárgyalja  meg  és  a  határozati
javaslatot fogadja el.

Úrkút, 2013. január 16.

Fülöp Zoltánné
polgármester

HATÁROZATI  JAVASLAT:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a  települési  német  nemzetiségi  önkormányzattal  kötött  megállapodások

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és  azt elfogadta,
b) megállapítja  hogy  az  Együttműködési  Megállapodás  módosítására  jelenleg  nincs

szükség.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos



ELŐTERJESZTÉS

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére.

Tárgy: Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak 2013. évre történő 
meghatározása.

Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-a 
értelmében a köztisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója 
mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli. Az értékelés a munkakör és a 
közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott 
teljesítménykövetelmények alapján történik.
Helyi önkormányzat esetében célszerű, hogy a teljesítménykövetelmények alapját 
képező célokról a képviselő-testület döntsön. A meghatározott célok alapján a 
munkáltatói jogkör gyakorlója előre írásban megállapítja a tárgyévre
vonatkozóan a köztisztviselővel szemben támasztott teljesítménykövetelményeket, s 
ezek figyelembevételével legkésőbb a tárgyév végéig értékeli a köztisztviselő 
teljesítményét.
A teljesítményértékelési célokat és a feladatokat úgy kell meghatározni, hogy azok 
az egyes köztisztviselőkre – a jegyző által – lebontva, egyéni 
teljesítménykövetelményként számon kérhetőek, mérhetőek legyenek az egyéni 
teljesítményértékelést végző vezető számára és szolgáljon alapul a köztisztviselő 
rendszeres minősítésének.
A minősítés célja a szakmai teljesítmény megítélése, a teljesítményt befolyásoló 
ismeretek, képességek, személyiségjegyek értékelése, a szakmai fejlődés 
elősegítése. Ezáltal lehetővé válik, hogy a közszolgálati jogviszonyban állók 
igazgatási tevékenysége, munkájuk szakmai színvonala javuljon,és visszajelzést 
kapjanak munkateljesítményükről, annak minőségi megítéléséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 130. §-ában foglalt jogkörében eljárva a köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények alapját képező 2013. évi célokat a következők szerint 
határozza meg:

1) A képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi 
pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő 
időben történő előkészítése, szakszerű jogszabályoknak megfelelő 
célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembevevő 
előterjesztésekkel a Képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása.



2) A bizottságok működésének koordinálása, működésükre vonatkozó 
dokumentumok elkészítése.

3) Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a 
szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása.

4) A költségvetés és végrehajtásával összefüggésben szakszerű tájékoztatás 
nyújtás. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásában a takarékossági 
szempontok folyamatos érvényesítése.

5) A fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok elkészítése, ezzel 
összefüggésben a hivatali munka összehangolt hatékony végzése.

6) A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele.
7) A hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a rendeletek 

egysége szerkezetbe foglalása.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2013. február 25-ig gondoskodjon a
jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról.
Felkéri a jegyzőt, hogy  2013. március 10. napjáig a hivatalban dolgozó 
köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. március 10.

Úrkút, 2013. január 7. 

                                                                       Fülöp Zoltánné polgármester
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