
Községi Önkormányzat Polgármestere
  8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

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

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

MEGHÍVÓ

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

2013. január 3-án (csütörtökön) 10, 00 órai

 kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Községháza – tanácskozó terem.

                Napirendi pontok:

                  
1) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.

Előadó: polgármester

2) Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása.
                         Előadó: polgármester

3) Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos Feladat-ellátási 
szerződés.
Előadó: polgármester
   

                                                                    
Napirendi pontok tárgyalása után:

                Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben van).

                
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.

Úrkút, 2012. december 28.                

                                    

                                                                  

                                                                                Fülöp Zoltánné                                

                                                                                 polgármester                                  



Előterjesztés
Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. január 3-i ülésére.

Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

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

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának legutóbbi módosítása óta eltelt időben 
hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.), hatálybalépésével egyidejűleg a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény legtöbb rendelkezése hatályát 
veszti. A Mötv. lényeges változásokat tartalmaz a Polgármesteri Hivatalra 
vonatkozóan. Hatálybalépésével összefüggésben az Alapító Okiratban  – az Ötv. 
előírásaira utaló - jogszabályi hivatkozásokat javítani szükséges, illetőleg az új 
törvény 84. § (5) bekezdésének 2013. január 1-jei hatálybalépésével megváltozott a 
Polgármesteri Hivatal elnevezése. Az új elnevezés a jogszabályi előírás alapján: a 
„település neve-i Polgármesteri Hivatal”, Hivatalunk esetében tehát: Úrkúti 
Polgármesteri Hivatal.  Változott a polgármesterek jegyzővel kapcsolatos 
munkáltatói joga is. Eddig az egyéb munkáltatói jogokat gyakorolhatta a 
polgármester, de 2013. január 1. napjától a jegyző kinevezése és a jegyző feletti 
munkáltatói jogokat is ő gyakorolja.

Fentieken túlmenően a járási hivatalok kialakításával összefüggésben 
- egyes államigazgatási feladatok átadásra kerültek a járási hivatalhoz, így a 
Polgármesteri Hivatal tevékenységeinek egy ( pl. alanyi jogú közgyógyellátási 
igazolványok kiadása, védelembe vételi ügyek) része megszűnik. 

Mindezeken túlmenően 2012. március 1-től hatályát vesztette a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, és hatályba lépett a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, mely a hivatalban dolgozók 
jogviszonyát, foglalkoztatásukra irányuló szabályokat rendezi.
 2012. július 1-vel hatályba lépett a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény, mely a Polgármesteri Hivatalban nem köztisztviselő besorolású dolgozók 
foglalkoztatására irányuló szabályokat rendezi.
 A Hivatal Alapító Okiratában ezen jogszabályi hivatkozásokat is módosítani 
szükséges. Mindezeket összevetve szükségessé vált a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának felülvizsgálata és módosítása. 

A módosító okiratot a mellékelt határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza,
az egységes szerkezetbe foglalt  alapító  okiratot  a  mellékelt  határozati  javaslat  2.
számú melléklete tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy a fentiek alapján a mellékelten csatolt
módosító  okiratot  és  az  egységes  szerkezetbe  foglalt  módosított  alapító  okiratot
elfogadni szíveskedjen.

Úrkút, 2012. december 28.
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                                                                        Fülöp Zoltánné polgármester
                                                                                                  

Határozati javaslat

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2013. (01….) önkormányzati határozata

az Úrkúti Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása.

1. Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Úrkúti Polgármesteri
Hivatal  Alapító  Okiratának  módosítását  e  határozat  1.  sz.  melléklete,  az
egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 2. sz. melléklet alapján elfogadja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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1. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának

módosítása

Úrkút  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Úrkút  Község
Önkormányzatának  Polgármesteri  Hivatala  2012.  május  31.-i  dátummal  kiadott
alapító  okiratát  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  8.  §  (5)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  az  államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. A költségvetési szerv neve: Úrkúti Polgármesteri Hivatal”

2.) Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.  Jogszabályban  meghatározott  közfeladata:   Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok
(települési  és  a  helyi  német  nemzetiségi  önkormányzat)  működésével,
valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A
Hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.  

3.) Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a 
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. 
Gondoskodik a helyi önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzat 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátásáról. 

Államháztartási  szakágazati  besorolása:  841105  Helyi  önkormányzatok,  valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.

Az alaptevékenységek  szakfeladat rend szerinti besorolása:

Tevékenység
megnevezése

Szakfeladat

Önkormányzatok és 841126
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társulások igazgatási
tevékenysége

Önkormányzati jogalkotás 841112
Országgyűlési képviselő-

választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841114

Önkormányzati képviselő-
választásokhoz kapcsolódó

tevékenységek

841115

Országos,  és helyi
nemzetiségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó

tevékenységek

841116

Európai parlamenti
képviselő-választáshoz

kapcsolódó tevékenységek

841117

Országos és helyi
népszavazáshoz

kapcsolódó tevékenységek

841118

Statisztikai tevékenység 841173
Munkáltatók által nyújtott

lakástámogatás
889943

Aktív korúak ellátása 882111
Lakásfenntartási támogatás

normatív alapon
882113

Rendszeres
gyermekvédelmi pénzbeli

ellátás

882117

Óvodáztatási támogatás 882119

4.) Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.  Vezetőjének kinevezési  rendje:  A  jegyző  kinevezése a  Mötv.  82.  §-a,
valamint  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény
rendelkezéseinek megfelelően történik. A polgármester – pályázat alapján –
határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt.

5.) Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11.Foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony  megjelölése:
Köztisztviselői  jogviszony:  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi
CXCIX.  törvény  alapján,  munkaviszony:  a  Munka  Törvénykönyvéről  szóló
2012. évi  I. törvény alapján, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra: a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó (pl. megbízási
jogviszony).
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6.) Az alapító okirat 12. pontjából törlésre kerül „Hauser Lajos Általános Iskola
8409 Úrkút, Rákóczi u. 42.”

7.) Az  alapító  okirat  módosítással  nem  érintett  rendelkezései  az  eredeti
szövegezéssel változatlanul hatályban maradnak.

8.) Az alapító  okirat  módosítását  Úrkút  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete 1/2013 (I.3.). számú  önkormányzati határozatával  hagyta jóvá.

Úrkút, 2013. január 3

Fülöp Zoltánné                                                      Rostási Mária
 polgármester                                                             jegyző
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2. sz. melléklet

Nyilvántartási szám: 1/2013.

Törzskönyvi azonosító: 429838

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ALAPÍTÓ OKIRATA

Úrkút  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete   az  államháztartásról  szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)
Korm.  rendelet  5.  §  (1)-(2)   bekezdése   alapján  az  alábbi   -  egységes
szerkezetbe foglalt -  alapító okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv neve:  Úrkúti Polgármesteri Hivatal.

2. Székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.

3. Jogelőd szerv neve: Úrkút Községi Tanács VB Szakigazgatási Szerve

4. Alapítás ideje: 1990. szeptember 30.

Alapító szerve: Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete.

5. Jogszabályban  meghatározott  közfeladata:  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok
(települési  és  a  helyi  német  nemzetiségi  önkormányzat)  működésével,
valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A
Hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.  

6. Alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a 
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. 
Gondoskodik a helyi önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzat 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátásáról. 
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Államháztartási  szakágazati  besorolása:  841105  Helyi  önkormányzatok,
valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.

Az alaptevékenységek  szakfeladat rend szerinti besorolása:

Tevékenység
megnevezése

Szakfeladat

Önkormányzatok és
társulások igazgatási

tevékenysége
841126

Önkormányzati jogalkotás 841112
Országgyűlési képviselő-

választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841114

Önk-i képviselő-
választásokhoz kapcsolódó

tevékenységek

841115

Országos és helyi
nemzetiségi önk-i

választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841116

Európai parlamenti
képviselő-választáshoz

kapcsolódó tevékenységek

841117

Országos és helyi
népszavazáshoz

kapcsolódó tevékenységek

841118

Statisztikai tevékenység 841173
Munkáltatók által nyújtott

lakástámogatás
889943

Aktív korúak ellátása 882111
Lakásfenntartási támogatás

normatív alapján
882113

Rendszeres
gyermekvédelmi pénzbeli

ellátás

882117

Óvodáztatási támogatás 882119
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7. Illetékességi területe: Úrkút község közigazgatási területe

8. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Községi 
Önkormányzat Képviselőtestülete, 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.

9.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és 
gazdálkodó  

10. Vezetőjének  kinevezési  rendje:   A  jegyző  kinevezése  a  Mötv.  82.  §-a,
valamint  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény
rendelkezéseinek megfelelően történik. A polgármester – pályázat alapján –
határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Köztisztviselői  jogviszony:  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi
CXCIX.  törvény  alapján,  munkaviszony:  a  Munka  Törvénykönyvéről  szóló
2012. évi  I. törvény alapján, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra: a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó (pl. megbízási
jogviszony).

12. Költségvetési, gazdálkodási jogköre: Az előirányzatok felett teljes jogkörrel,
ezen belül bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Ellátja a 
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő költségvetési szerv:
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Napközi Otthonos Óvoda 8409 Úrkút, Mester utca 1.

pénzügyi, gazdálkodási feladatait.

13. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Záradék:

Az  alapító  okirat  módosítását  Úrkút  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete 1/2013 (I.3). számú  önkormányzati határozatával  hagyta jóvá.

Úrkút, 2013. január 3.

Fülöp Zoltánné                                       Rostási Mária

polgármester                                             jegyző
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ELŐTERJESZTÉS  

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület 2013. január 3-i ülésére.

Tárgy: Az Óvodai  alapító okiratának módosításáról.

Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), valamint a
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendelet  5.  §  (1)-(2)  bekezdése
előírja  az  alapító  okiratok  kötelező  tartalmi  elemeit  a  költségvetési  szervekre
vonatkozóan:

a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit,
b)  az  alapításáról  rendelkező  jogszabály  teljes  megjelölését,  ha  az  alapításról
jogszabály rendelkezett,
c)  közfeladatát  és  alaptevékenységét  az  államháztartás  szakfeladatrendje  szerinti
bontásban, államháztartási szakágazati besorolását,
d) illetékességét, működési körét,
e) irányító szervének nevét, székhelyét,
f) gazdálkodási besorolását,
g) vezetőjének megbízási rendjét, és
h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését

illetve - az alábbiak fennállása esetén tartalmazza a költségvetési szerv
a) jogelődjének megnevezését, székhelyét,
b)  vállalkozási  tevékenysége  felső  határát  a  módosított  kiadási  előirányzatok
arányában, és
c)  megszűnésének  időpontját  vagy  pontos  feltételét,  ha  határozott  időre  vagy
bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozzák létre.

Az Áht. módosulása miatt  minden önkormányzati költségvetési szerv alapító okiratát
módosítani szükséges.

Továbbá a nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  tv.  21.  §  (3)  bekezdése
határozza  meg  a  közoktatási  intézmények  alapító  okiratainak  kötelező  tartalmi
elemeit. Ezek:

(3) A köznevelési intézmény alapító okirata tartalmazza
a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét,
b) az intézmény - külön jogszabályban meghatározott - hivatalos nevét,
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátási helyét,
da) székhelyét,
db) tagintézményét,
dc) telephelyét,
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e) alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
f)  nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális

gyermek-, tanulólétszámot,
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
h)  alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti  ágak,  azon belül  a  tanszakok

megnevezését,
i)  szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben

meghatározottak  szerint  a  szakképesítés  megnevezését  és  azonosító  számát,
szakközépiskola esetén az ágazatokat,

j) a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát,
k) a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.

A Magyar Államkincstár visszajelzése, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
123. § (3) bekezdése szerinti”A köznevelési intézmény hivatalos neve az egyedi,
megkülönböztetésre  alkalmas  és  az  ellátott  feladatokat  tükröző,  jogszabály
szerinti  megnevezésekből álló elnevezés,  amely kifejezi azt a tevékenységet,
amelyre  az  adott  köznevelési  intézményt  létrehozták.”  vagyis  nem elégséges
csupán  a  Napközi  Otthonos  Óvoda  névhasználat,  az  egyedi  megkülönböztetésre
javasolt a Napközi Otthonos Óvoda előtt a település nevének „Úrkút” megjelölése.
Továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIC. törvény 2. § 4 a) pontja
szerint  „a)  az  a  köznevelési  intézmény,  amelynek  alapító  okirata  a  nemzeti
köznevelésről  szóló  törvényben  foglaltak  szerint  tartalmazza  a  nemzetiségi
eladatok  ellátását,  feltéve,  hogy  e  feladatokat  a  köznevelési  intézmény
tényleges ellátja, továbbá óvoda, iskola és kollégium esetén a tanulók legalább
huszonöt  százaléka  részt  vesz  a  nemzetiségi  óvodai  nevelésben,  illetve  a
nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban.” 

A Hauser Lajos Általános Iskola állami fenntartásba vételétől függetlenül a tanulók
étkeztetése az óvodában történik, ezért  javasolt  az iskolai  étkeztetésre vonatkozó
szakfeladat felvétele az óvoda alapító okiratába.

A fentiek figyelembe vételével kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés
megtárgyalására, továbbá a határozat-tervezet elfogadására.

Úrkút, 2012. december 28.

                                                                     Fülöp Zoltánné
                                                                     polgármester

Határozati javaslat

Úrkút Község önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. (I.3) önkormányzati határozata
Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosításáról.

1. Úrkút  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Úrkúti  Napközi
Otthonos Óvoda (Úrkút, Mester u. 1. OM azonosító: 036839) Alapító Okiratának
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módosítását  e  határozat  1.  sz.  melléklete,  az  egységes  szerkezetű  Alapító
Okiratot a 2. sz. melléklet alapján elfogadja.

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

Felelős:  jegyző
      Határidő: azonnal

1. sz. melléklet
Törzskönyvi azonosító: 665746

Nyilvántartási szám: 2/2013

Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okiratának

módosítása.

Úrkút Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 2011.
augusztus 29-i dátummal kiadott  alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV.  törvény  8.  §  (5)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  Nemzeti
Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a, valamint az  államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1) és(2)
bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat felvezető része  helyére az alábbi felvezető rész lép:”Úrkút 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény  8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a, valamint az 
államzátartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm 
rendelet 5. § (1) (1) és (2) bekezdése alapján az alábbi okiratot adja ki:

2. Az Alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A költségvetési szerve neve: Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda”

3. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont  kerül: „5. 
Jogszabályban meghatározott 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. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi 7. pont kerül

„7. Az intézmény alaptevékenysége:
A költségvetési szerv által végzett tevékenységek:
Az intézmény alaptevékenységét az alábbi szakfeladatokon végzi:  
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 851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan  fogyatékos,  autizmus  spektrum zavarral  vagy  egyéb  pszichés
fejlődési  zavarral  (súlyos  tanulás,  figyelem-  vagy  magatartásszabályozási
zavarral) küzd.

          
           851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

- német, kétnyelvű nemzetiségi nevelés

           562912 Óvodai intézményi étkeztetés

           562913   Iskolai intézményi étkeztetés

          562917 Munkahelyi étkeztetés

         856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

         889921 Szociális étkeztetés       
   
        A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.
      

5. Az  Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi 8. pont lép: 

„8. Az intézmény költségvetési törzsszáma: 665746
KSH statisztikai számjele: 16877744-8510-322-19
Adószáma: 16877744-2-19

6. Az alapító okirat 13. pontjában „a Munka törvénykönyvéről szóló módosított 
1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyére a Munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény” szövegrész lép.

7. Az  Alapító Okirat 17. pontja törlésre kerül.

8. Az  Alapító  okirat  16.  pontját  követően  18-24  pontjai  arab  számmal
átszámozásra kerülnek.

Záradék: A Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását  Úrkút Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. (I.3.) számú határozatával  elfogadta.

Úrkút, 2013. január 3.
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             Fülöp Zoltánné                                                Rostási Mária 
             polgármester                                                       jegyző

2.sz. melléklet

Törzskönyvi azonosító: 665746
Nyilvántartási szám: 2/2013.

Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okirata

(egységes szerkezetben)

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete  Az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény  8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a Nemzeti
Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2)
bekezdése alapján az alábbi okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv neve: Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda

2. Székhelye: 8409 Úrkút, Mester utca 1.

3. Alapításának éve:  1954

4. OM azonosítója: 036839

5. Jogszabályban meghatározott  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”

6. Szakágazati besorolás: 851020 Óvodai nevelés

7. Az intézmény alaptevékenysége: 

A költségvetési szerv által végzett tevékenységek:
Az intézmény alaptevékenységét az alábbi szakfeladatokon végzi:    

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan  fogyatékos,  autizmus  spektrum zavarral  vagy  egyéb  pszichés
fejlődési  zavarral  (súlyos  tanulás,  figyelem-  vagy  magatartásszabályozási
zavarral) küzd.

5



          
           851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

- német, kétnyelvű nemzetiségi nevelés

           562912 Óvodai intézményi étkeztetés

           562917 Munkahelyi étkeztetés

           562913 Iskolai intézményi étkeztetés

           856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

           889921 Szociális étkeztetés

       A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.

8. Az intézmény: költségvetési törzsszáma: 665746

KSH statisztikai számjele: 16877744-8510-322-19
Adószáma: 16877744-2-19

9. Működési területe:  Úrkút község teljes közigazgatási területe.

10. Irányító szerve, székhelye: Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete

8409  Úrkút, Rákóczi utca 45.

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

      12.Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
- Az intézményvezetőt, a vezető óvónőt  Úrkút  Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete bízza meg - pályázati eljárás útján – határozott időre, 
5 év időtartamra a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, 
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban:Kjt) és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján.

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

    13.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkozatási jogviszony megjelölése:
- A költségvetési szerv alkalmazottai közalkalmazottak, a Kjt. hatálya alá

tartoznak,  valamint  az  egyéb  munkavállalók,  akik  a  Munka
törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartoznak. Egyéb
foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  (pl.  megbízási  jogviszony)  a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény az irányadó.
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- Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény 
vezetője gyakorolja.

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

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

16.Az intézmény típusa: óvoda

17.Telephelye, címe:  8409 Úrkút, Május 1 tér  1.

18.A feladatellátást szolgáló vagyon,  a vagyon feletti rendelkezésjoga:  Úrkút,
Mester utca 1 szám   és Május 1 tér 1. szám (hrsz:395/1) alatti ingatlanok, továbbá a
leltár  szerint  nyilvántartott  kis  és nagy értékű tárgyi  eszközök,  immateriális  javak,
készletek.  Az  intézmény  a  rendelkezésre  álló  vagyontárgyakat  a feladatainak
ellátásához szabadon használhatja.

19.Maximális gyermeklétszám: 75 fő (25 fő/csoport)

20.Csoportok száma: 3

21.Az  intézmény  pénzügyi-gazdálkodási  feladatait  az  önállóan  működő  és
gazdálkodó Polgármesteri Hivatal látja el, külön megállapodás alapján.

22.Költségvetési,  gazdálkodási  jogköre: A  költségvetési  előirányzatok  feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik.

23.Az  intézmény  képviseletére  jogosult:    Az  óvoda  vezetője,  aki  kinevezi  az
intézmény valamennyi munkavállalóját.

Záradék: A Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását  Úrkút Község
Önkormányzat Képviselő-testülete …/2013. (I.3.) számú határozatával  elfogadta.

Úrkút, 2013. január 3.

             Fülöp Zoltánné                                                Rostási Mária 
             polgármester                                                       jegyző
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ELŐTERJESZTÉS  

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület 2013. január 3-i ülésére.

Tárgy: Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos Feladat-átvállalási szerződés.

Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő testület!

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az
átvételhez  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2012.  évi  XXXVIII.
törvény értelmében az ajkai Magyar Imre kórház 2012. május 1. napjával az állam
tulajdonába került.  Az  intézmény fenntartója  2012.  április  30.  napjáig  Ajka  Város
Önkormányzata volt, mely a fekvőbeteg szakellátás és járóbeteg szakellátás mellett
2004. május 1 napjától egészségügyi alapellátási feladatokat is ellátott.

Ajka  város  Önkormányzat  Képviselő-testület  170/2012.  (XI.30.)  Kt  határozatával
döntött arról, hogy a jövőben is Magyar Imre Kórház útján kíván gondoskodni fenti
feladatok  ellátásáról,  és  ezért  vele  Feladat-ellátási  szerződést  kötött  a  központi
orvosi  ügyeleti  ellátásra  vonatkozóan.  A  központi  orvosi  ügyelethez  tartozó
települések:  Csehbánya,  Halimba,  Szőc,  Öcs,  Kislőd,  Magyarpolány,  Városlőd,
Úrkút,  valamint  Szentgál,  mely  települések  Ajka  város  Önkormányzatával
feladatátvállalási  szerződést  kötöttek,  melynek  értelmében  a  központi  ügyelet
költségének  az  OEP  finanszírozás  által  nem  fedezett  részéhez  a  települések
népesség-nyilvántartás  adati  szerint  létszámarányosan hozzájárulnak.  Mivel   Ajka
város fent hivatkozott határozatában vállalta  Nyirád község lakosságának ellátását
is a Kórház által működtetett központi  orvosi ügyelet keretében, egyben döntött a
korábban  csatlakozó  települések  vonatkozásában  kötött  Feladat-átvállalási
szerződések felülvizsgálatáról. 
(Az új  feladat-átvállalási szerződés az előterjesztés mellékletét képezi.)
A központi  orvosi  ügyelet,  ügyeleti  időben hétköznap 16.00 órától  következő nap
8.00  óráig,  ünnepnap  és  munkaszüneti  napon  24  órában  Úrkút  közigazgatási
területén  lakó-  vagy  tartózkodási  hellyel  rendelkezők  személyek  sürgősségi
betegellátását biztosítja.
Javasolja az előterjesztés, illetve  szerződés megtárgyalását, és az alábbi határozati
kivonat elfogadását.

Úrkút, 2012. december 29.

                                                                     Fülöp Zoltánné
                                                                     polgármester



Határozati javaslat

Úrkút Község önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. (I.3) önkormányzati határozata

                                Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos feladat-átvállalási
                                Szerződés.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a)  a Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos Feladat-átvállalási szerződésről 

szóló előterjesztést elfogadja
b) felhatalmazza a polgármestert az Ajka Város Önkormányzat és Úrkút 

Község Önkormányzata közötti – e határozat mellékletét képező - Feladat-
átvállalási szerződés aláírására.

felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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