Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/507-030
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu onkurkut@vnet.hu
………………………………..........................................................

MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28.-án (hétfőn)
17, 00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Napirendi pontok tárgyalása előtt:
a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.
Előterjesztő: polgármester
b) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: polgármester
Napirendi pontok :
1) Úrkút Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása –
rendelet-tervezet.
Előterjesztő: polgármester
2) Beszámoló Úrkút Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról – rendelet-tervezet.
Előterjesztő: polgármester
3) 2013. évi belső ellenőrzési jelentés.
Előterjesztő: polgármester
4) Településrendezési terv módosítása –rendelet-tervezet.
Előterjesztő: polgármester
5) Talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezet.
Előterjesztő: polgármester
6) Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása.
Előadó: polgármester
7) Vegyes ügyek.
a) Asszonykórus támogatás iránti kérelme.

Előterjesztő: polgármester
b) Döntés testvér-települési kapcsolattal kapcsolatos közvélemény-

kutatásról
Napirendi pontok tárgyalása után:
Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben van).
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2014. április 24.
Fülöp Zoltánné polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
a 2014. március 27-ei testületi ülés óta végzett munkájáról a
képviselő-testület 2014. április 28-ai ülésére
1) A szennyvízberuházás próbaüzeme megkezdődött, a lakosság részére szórólap került kiküldésre a szennyvíz-bekötésekkel kapcsolatos információkról, valamint lakossági fórum megtartására került sor.
A bekötések zökkenőmentes megvalósíthatósága érdekében a lakossági
csőbeszerzésekhez több vállalkozótól kértünk anyagárra árajánlatot, illetve
vettünk fel kapcsolatot kivitelezést, illetve földmunkát végző vállalkozóval. A
lakosság tájékoztatása, részükre a tanácsadás folyamatosan történik.
Adminisztratív téren a napokban elkészültek a pályázatban rendelkezésre álló
maradványösszegek igénybevételi lehetőségeinek kidolgozásai. A kidolgozás
egyeztetésein mindig részt vettem, az összeállított igényeket a projektmenedzser megküldte a közreműködő szervezet részére véleményeztetésre.
2) Az ivóvíz-beruházáshoz kapcsolódóan a mérnök április 28-án 9 órára kitűzte a
létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárását. Annak eredményéről, illetve a
további folyamatokról szóban kiegészítő tájékoztatást adok.
3) Az előző testületi ülés napirendi pontjai között szerepelt, hogy az iskolába járó
gyermekek szülei aláírásokkal alátámasztott kérést nyújtottak be az iskola
előtti biztonságos gyalogos átkelés megoldása érdekében.
A testület előzetes állásfoglalása alapján írásban is megkerestem a Magyar
Közút Nonprofit Zrt Veszprém Megyei Igazgatóságát, hogy milyen megoldást
javasolnak, de erre a mai napig nem érkezett válasz, ezért nem került sor a
kivitelezői árajánlatok bekérésére sem, amelyre a testület az előző testületi
ülésen határozatot hozott.
4) A képviselő-testület előző testületi ülésén hozott döntése alapján az Oberpleichfeld településsel esetlegesen kialakítandó testvér-települési kapcsolatról
a lakosságot szórólapon tájékoztattuk és véleményüket kértük. A beérkezett
vélemények alapján döntést kell hozni külön előterjesztés keretében.
5) A „Tőlünk-Nektek” Alapítvány megkeresése alapján az SAA Trading Clothes
Kft-vel a megállapodás megkötésére sor került, a használt ruha gyűjtő edényzet kihelyezése megtörtént a közösségi ház előtti útszakaszon.
Jelenleg egy edényzet kihelyezésére került sor, de még egy gyűjtő
elhelyezését és díjmentes ürítését is vállalják, amennyiben az igények
indokolják.
6) A Belügyminisztérium által kiírt közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatási pályázathoz kapcsolódóan térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére árajánlatokat kértem be.
A beérkezett árajánlatok alapján a pályázatot összeállítottuk és az határidőben
benyújtásra került.
Úrkút, 2014. április
Fülöp Zoltánné
polgármester

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.: onkurkut@vnet.hu
________________________________________________________________________
Szám:81-5/2014.

JELENTÉS
a Képviselő-testülete 2014. április 28.-i ülésére.
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést adom:
13/2014. (IV.28.)önkormányzati határzat: Úrkút Község Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendeletének 4.
sz. függeléke, valamint az adatlapok a MÁK részére megküldésre került törzsadattári
nyilvántartás céljából.
16/2014. (IV.28.) önkormányzati határozat: Az óvoda 2014/15-ös nevelési évre a
beiratásra vonatkozó hirdetmény kifüggesztésre került.
17/2014. (IV.28.) önkormányzati határozat: Az iskolaszék megszüntetéséről szóló
határozat kivonata megküldésre került az úrkúti általános iskola igazgatója részére.
18/2014. (IV.28.) önkormányzati határozat: A testvér-települési kapcsolat kiépítése
céljából a közvélemény kutatással kapcsolatos feladatok elvégzésre kerültek, melyről
külön napirendi pont foglalkozik.
Kérem fentiek szíves elfogadását.
Úrkút, 2014. április 24..

Fülöp Zoltánné
polgármester

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2014. (.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzat
rendelet módosításáról
Úrkút Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15.)

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„.2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételeinek főösszegét

1.205.304 e/Ft-ban,

ebből:
aa) a működési bevételek összegét

188.266 e/Ft-ban,

ab) a felhalmozási bevételek összegét

917.259 e/Ft-ban,

b) költségvetési kiadásainak főösszegét

1.205.304 e/Ft-ban,

ebből:
ba) működési kiadások összegét
bb) felhalmozási kiadások összegét
c) költségvetési hiányát

162.972 e/Ft-ban
1.042.332 e/Ft-ban
99.779 e/Ft-ban

ebből:
ca) működési célú hiányát

16.084 e/Ft-ban

cb) felhalmozási célú hiányát

83.695 e/Ft-ban

hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányt az
Önkormányzat az előző év pénzmaradványának igénybevételével, belső
finanszírozással biztosítja.”
2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 15.495
e/Ft-ban, a céltartalékát 91.000 e/Ft-ban állapítja meg a 14. melléklet szerint.”

3. § A Rendelet 1-4. 7. 9. 10. 12. és 14. melléklet helyébe e Rendelet 1-4.9.

7.10. 12. és 14. melléklet lép.

4. § A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fülöp Zoltánné

Rostási Mária

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. április …

Rostási Mária
jegyző

Általános indoklás
Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítására a jogszabályi előírások és a
költséghatékonyság figyelembevételével került sor.

Részletes indokolás
1.§-hoz
A módosítás során bekövetkezett változásoknak a rendelet szövegén való átvezetéséről rendelkezik a
költségvetési bevételi és kiadási főösszegek tekintetében.
2. §-hoz
Az év közbeni plussz bevételek következményeként emelkedett az általános és a céltartalék összege
is, ezért a rendelet szövege ennek megfelelően változik.

3. §-hoz
A módosítani kívánt R. mellékleteiről rendelkezik. A jelenlegi módosítás csak a megnevezett
mellékleteket érinti – figyelembe véve a vonatkozó önkormányzati határozatok és a jogszabályi
előírások rendelkezéseit. A költségvetési rendelet többi, változással nem érintett mellékletei továbbra
is hatályban maradnak.

4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu
Szám:81-5/2014.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014.április 28-i ülésére
Tárgy: Előterjesztés a 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről.
Tisztelt Képviselő-testület!
A jogszabályi változások új rendszer kiépítését tették szükségessé a költségvetési
szervek belső kontrollrendszere és belső ellenőrzése területén is.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht) 70.§ (1)
bekezdése szerint: „ A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és
függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.
A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési
szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a
költségvetési szerv vezetőjének küldi meg.
Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet:
a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
b)a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
használatába,
vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával
kapcsolatban a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és
d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1.§ a)pontjában
meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.”
Az Áht-ben kapott felhatalmazás alapján került megalkotásra a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet( a továbbiakban: R.), melynek előírásai már a 2013. évi ellenőrzések során
is alkalmazásra kerültek.
A R. 49.§ (3a) szerint: „ A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési
jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
éves jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet
követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejüleg- a képviselő-testület elé
terjeszti jóváhagyására.”
Úrkút Község Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét 2012. november 29én fogadta el a Képviselő-testület 78/2012.(XI.29.) számú határozatával.
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A belső ellenőrzést megbízási szerződés alapján Molnár Erika belső ellenőr végezte.
A megbízás szerint a belső ellenőrzés tapasztalatairól a belső ellenőr összefoglaló
ellenőrzési jelentést ad a Képviselő-testület részére.
Fentiek figyelembevételével készült a 2013. évről szóló éves, összefoglaló belső
ellenőrzési jelentés,a melynek megtárgyalását és elfogadását kérjük a Tisztelt
Képviselő-testület részéről.

Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete az „Előterjesztést a 2013. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentésről” című előterjesztést megtárgyalta, és a 2013.
évről szóló, összefoglaló belső ellenőrzési jelentést elfogadta.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Úrkút, 2014. április 17.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Ügyszám: 2/2013.
(Felügyeleti szerv Polgármesteri Hivatalnál: 19-5127/1/2013.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2013. ÉVRŐL
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Készítette: Molnár Erika
Regisztrált belső ellenőr
Reg.szám: 5113112

Készült: 2014.január hó

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2013. ÉVRŐL
Készült a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ber.) 49. § (1) bekezdésében előírtak
szerint, illetve a Ber. 48. §-ban foglalt előírt tartalommal és szerkezetben, az Intézményben
végzett belső ellenőrzési tevékenységről és annak feltételrendszeréről.
A jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Kormányrendelet 48. § a)-c) pontjai alapján foglalja össze a belső ellenőrzés által
végzett tevékenységet.
A jelentés célja: a költségvetési szerv belső ellenőrzési tevékenységének áttekintése, elemzése, értékelése, figyelemmel a Kormány 370/2011.(XII.31) Korm.rendelet 49.§(1),(3) bekezdésében előírtakra.
A szervezet neve: Úrkút Község Önkormányzata
8409 Úrkút, Rákóczi u.45.
Az ellenőrzést végző személy neve:
Molnár Erika egyéni vállalkozó, regisztrált belső ellenőr, regisztrációs száma: 5113112
1.
3

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Ber.48 § a) pont)

Úrkút Község Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési terve formáját, tartalmát tekintve a
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint készült.
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2013. (VIII.29.) határozat alapján
jóváhagyott 2013.évi belső ellenőrzési munkaterv alapján - külső szakértő közreműködésével
- az előírásoknak megfelelően a belső ellenőrzési feladatok megkezdésére 2013.október 10 –
október 31. között került sor az ellenőrzések nyilvántartásában szereplő ellenőrzési tárgyban.
Az ellenőrzési jelentés megállapításai intézkedési terv készítését nem igényelték
Az ellenőrzés a Pénzügyminisztérium Módszertani Útmutatója, a jóváhagyott „Belső ellenőrzési kézikönyv”, a Nemzetközi Standardok, a pénzügyminiszter 1/2009.(IX.11.) irányelve az
államháztartás belső kontroll standardakról, a Belső Kontroll Kézikönyv minta figyelembevételével történt.
2. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Ber.48 § aa) pont )
2013.évben az ellenőrzés az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott Ellenőrzési
munkaterv, illetve az ellenőrzési program szerint került a meghatározott határidőre
végrehajtásra.
Az elrendelt ellenőrzés az egyik legfontosabb területre irányult, mely a következő volt:
A közpénzek felhasználása átláthatóságának és szabályszerűségének biztosítása érdekében a
jogszabályi előírások érvényesülésének áttekintése, a gazdálkodás szabályszerűségének és
hatékonyságának megvalósulása.
Az ellenőrzéshez készített „ellenőrzési program”-ban szereplő vizsgálati feladatok
teljesíthetők voltak, illetve teljesítésre kerültek. Az ellenőrzések lefolytatására a Belső
ellenőrzési kézikönyvben leírtak alapján került sor. Az ellenőrzési jelentésben tett
megállapításokat az önkormányzat jegyzője a jelentés záradékolásával elfogadta.
Az intézmény 2013.évi belső ellenőrzése során nem történt eltérés a munkatervtől.
A tartalékidő terhére az ellenőrzési munkaterven felül nem történt ellenőrzés.
3. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Ber. 48
§ ab) pont
3.1. Az ellenőrzési tervet kockázatbecslésen, kockázatelemzésen alapulóan - a vezetői
információkra és tapasztalatokra is tekintettel – a belső ellenőr állította össze.
A kockázatok súlyozása, azok felmérése, a javaslatok összeállítása, a kockázatelemzés
minden területre történő kiterjesztése az ellenőrzések jobb tervezhetőségét elősegíti, az
ellenőrzendő területek szükségszerű lefedettségét biztosítja.
3.2. A belső ellenőrzés személyi feltételei:
Az önkormányzatnál a belső ellenőrzés személyi feltétele a Ber.4.§(1) bek.-ben előírtak
betartásával - külső szakember megbízásával, megbízási szerződés alapján - biztosításra
került.
3.3. A belső ellenőr 2013.évi szakmai képzései:
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A belső ellenőr szakmai képzése, továbbképzése biztosított. A törvényi előírásoknak
megfelelően Pénzügyminisztérium által regisztrált, e tevékenységét folytató továbbképzésre
kötelezett szakember. Szervezett szakmai továbbképzéseken, előadásokon saját költségén
vesz részt.
3.4. A belső ellenőrzés tárgyi feltételei:
A belső ellenőr saját személygépkocsival látja el munkáját. A számítástechnikai eszközöket,
irodaszereket önállóan biztosítja.
3.5. A tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők


2013.évben az önkormányzat gazdasági szervezeténél lefolytatott ellenőrzés során
akadályozó tényezők nem merültek fel.
 Az ellenőrzés során valamennyi dokumentációhoz, azok ellenőrzéséhez való hozzáférést biztosították.
 A belső ellenőr funkcionális függetlensége a Ber.6.§-ban foglaltak szerint biztosított
volt.
Az ellenőrzési jelentés megfelel az előírásoknak és a standardoknak. A jelentések érdemi
ajánlásokat és javaslatokat tartalmaznak. A megállapítások elfogadását a záradékolások
minősítik, -„észrevételt nem kívánok tenni” - megjegyzéssel a jelentés átvételével egyidejűen.
4. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Ber.48 § ac) pont)
A megbízási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr tanácsadói tevékenységgel ugyan nem
lett megbízva, de elvárás, hogy szakmai gyakorlati tapasztalatait, információit mindenkor
megossza az intézmény vezetőjével, pénzügyi-számviteli munkatársaival.
5. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján
(Ber.48 § b) pont)
2013.évben a belső ellenőrzés során tett ajánlások, javaslatok mérhető célkitűzéseket
fogalmaztak meg. Az ellenőrzési jelentés megállapításaira javaslatok megtételére nem került
sor, így Intézkedési terv készítése nem volt szükséges. Az önkormányzat a Folyamatba épített,
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről (FEUVE) szóló szabályzatot, Ellenőrzési
nyomvonalat, a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét elkészített. Átdolgozásra került
a „Belső kontroll kézikönyv”.
A FEUVE rendszer folyamatos működtetése szükséges ahhoz, hogy az önkormányzatnál és
költségvetési szervénél rendelkezésére álló eszközök és források a szabályszerű és
megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra.
5.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának
és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Ber.48 § ba)
pont a munkatervi ellenőrzés sorrendjében a következők voltak:
A 2013.évi belső ellenőrzés során készített ellenőrzési jelentés - a szabályos működés
eredményeképpen - javaslatokat nem tartalmaz.
6. A belső kontrollrendszer elemeinek értékelése (Ber.48 § bb) pont
5

A kontrollkörnyezet, a kockázatkezelési rendszer, a kontroll tevékenységek, az információs és
kommunikációs rendszer, a monitoring (nyomon követési rendszer) értékelésére külön, e
jelentésekben foglaltakon kívül nem került sor.
A belső ellenőrzésről készült jelentés megállapításai az ellenőrzött szervezet vezetőjével a
záró tárgyaláson egyeztetésre kerültek. Intézkedési terv készítését a jelentés megállapításai
nem tették szükségessé.
7. Az intézkedési tervek megvalósítása (Ber.48 § c) pont
A jelentés megállapításai Intézkedési terv készítését nem tették szükségessé. Az Intézmény
vezetői fontosnak tartják az ellenőrzött szervek és a belső ellenőrzés közötti folyamatos
kommunikáció kialakítását, a megállapítások hasznosulásának értékelését.
A belső ellenőrzés során az ellenőrzött gazdasági szervezet részéről együttműködést,
„együttgondolkodást” tapasztaltam. Az ellenőrzés segítő szándéka, az iránymutatások is az
ellenőrzött szervezet célját kívánta szolgálni: a gazdálkodás szabályszerűségének kialakítását
és betartását, a munkavégzés színvonalának, hatékonyságának és eredményességének
javítását.
Úrkút, 2014.január 31.
Molnár Erika
Regisztrált belső ellenőr
Reg.szám:5113112
Melléklet:
Nyilvántartás a 2013.évi ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról
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KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu
Szám:81-5/2014.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére
Tárgy: Javaslat Úrkút község településrendezési terv módosításának elfogadása
Előterjesztési készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Úrkút község településrendezési tervének 2014. évi módosítását a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.)
41. §-a alapján, egyszerűsített eljárással indította meg a Képviselő-testület, melyről
77/2013.(X.30.) számú önkormányzati határozatában döntött.
A döntésekben foglaltaknak megfelelően a településrendezési terv módosítása
elkészült, a tervek véleményezése megtörtént. Az elkészült dokumentumokat a
Képviselő-testület 2014. március 3-i ülésén megtárgyalta és 7/2014.(III.3.) sz.
határozatában a véleményezési szakaszt lezárta, az elkészült dokumentumot
elfogadta. Végső szakmai véleményezés elkészítése céljából az összes
dokumentumot megküldtük az állami főépítész részére.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami
Főépítésze 2014. március 19-én kelt záró szakmai véleményét megküldte
(ügyiratszám: FED/01/11-4/2014.), melyet az előterjesztéshez 3. sz. mellékletként
csatolunk.
Az állami főépítész záró szakmai véleményében 2 észrevételt tett.
1. Képviselő-testület 7/2014. (III.3.) számú határozat közzétételre került-e. A
közzététel megtörtént: 2014. március 4-től március 21-ig.
2. A dokumentációban nem talált információt, hogy az önkormányzat az
egyeztetési eljárás során megkereste-e a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát, a Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központot és a Veszprém Megyei
Rendőrkapitányságot. A megkeresések és a válaszok az előterjesztés
mellékletét képezik.
A települési rendezési terv módosítása érinti a településszerkezeti tervet, valamint a
Helyi Építési Szabályzatot és annak mellékletét képező szabályozási tervet.
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A Képviselő-testületnek a településszerkezeti terv módosítását határozattal, a Helyi
Építési Szabályzatot és annak mellékletét képező szabályozási tervet rendelettel kell
jóváhagyni.
I.

Településszerkezeti terv módosítása:

A konkrét módosítás annyi, hogy a 430/3 és 430/4 hrsz-ú belterületi ingatlanokon – a
hatályos településrendezési eszközök szerinti kereskedelmi, szolgáltató terület
helyett – különleges területként református gyülekezeti kulturális központ és
gyermektábor legyen kialakítható.
A településszerkezeti terv módosítása csak a konkrét fejlesztési igénnyel érintett
területre vonatkozóan történik.
II. Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv módosítása:
A HÉSZ-módosítás szövegében – a konkrét fejlesztési igény miatt szükséges
változtatások mellett – a magasabb szintű jogszabály-változások miatt szükséges
változtatások is átvezetésre kerülnek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalni, a határozati javaslatot valamint a rendelet tervezetet elfogadni
szíveskedjen.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint a
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét
tájékoztatni kell.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményei az alábbiak:
1. Társadalmi hatás, gazdasági hatások:
A településrészen (430/3, 430/4 hrsz-ú ingatlanok) egyházi közösségi funkció céljára kialakított
különleges terület kijelölése vált szükségessé. Ezen átsorolás következtében lehetőség nyílik arra,
hogy a falu fő közlekedési útja mellett, az évek óta elhanyagolt területek
szabályozott keretek között a szakhatóságok által is elfogadható módon kerüljenek felhasználására.
A módosítás az önkormányzat pénzügyi kereteit nem terheli.
2. Környezeti és egészségi következmények:
Az elfogadandó terv a környezetre, az egészségre kedvezőtlen hatásokat nem tartalmaz. A tervezett
változtatás az eredeti terület felhasználáshoz képest a tervezési területre es környezetére nézve
várhatóan pozitív változást fog eredményezni.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendelet módosításának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincsen.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A megkötött településrendezési szerződés alapján az önkormányzatnak kötelezettsége hogy a
kérelemben foglalt módosítások elfogadásra kerüljenek, ellenkező esetben a szerződés tekintetében
nem teljesítés lép fel, és a tervezési díj visszajár.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
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A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

Úrkút, 2014.április
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat:
.../2014. (IV….) sz. határozat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Úrkút község
településrendezési terv módosításának elfogadására elnevezésű előterjesztést, és
az alábbi határozatot hozza:
1. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontja, az épített környezet alakítása és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 9/B § (2) bekezdés a) pontja alapján – figyelemmel a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet
előírásaira, e határozat mellékletét képező Úrkút község Településszerkezeti
terv módosítását elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges dokumentumokat a döntést követő
15 napon belül küldje meg az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő
összes államigazgatási szervnek.
Határidő: 2014. május …
Felelős: Fülöp Zoltánné polgármester
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet területi hatálya Úrkút község műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornával ellátott közigazgatási területe.
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
2. §
(1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet
követő év március 31-éig tesz bevallást Úrkút Község Jegyzője, mint önkormányzati
adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) részére.
(2) Az adóhatóság részére a víziközmű szolgáltató a kibocsátó azonosítása és
ellenőrzése érdekében a tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles adatot
szolgáltatni a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva az ivóvízvezeték
meghibásodása következtében - a 4. § (1) bekezdés szerint dokumentált elszivárgott vízmennyiséggel, valamint a locsolási mellékvízmérővel mért locsolási
célú vízfelhasználás mennyiségével.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az adóhatóság.
(4) A talajterhelési díjat Úrkút Község Önkormányzata Talajterhelési díj számlája
javára kell megfizetni .
Talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség, díjkedvezmény
3. §
(1) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a
talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg.
(2) Különös méltánylást érdemlő eset: baleset, haláleset, elemi kár vagy
létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése.
(3)A különös méltánylást érdemlő körülményre vonatkozó igazolásként csatolni kell a
kérelmezőnek a körülmény igazolását szolgáló orvosi igazolást, szakvéleményt, a
körülmény bekövetkezésére vonatkozó hatósági bizonyítványt.
4. §

(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a vízvezeték meghibásodása
(csőtörés) következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiség feltéve, hogy a kibocsátó

a meghibásodás a szolgáltatónak történő bejelentését hitelt érdemlően, a
szolgáltatótól kapott igazolással, a vízvezeték megjavíttatását a szerelést elvégző
által adott számlával bizonyítja;
(2) Az (1) bekezdés esetben a vízvezeték-meghibásodás hónapjára eső
vízmennyiség a szolgáltatóval igazoltatható úgy, hogy az a vízvezeték
meghibásodásának hónapja előtti egy éves időszak teljes vízfogyasztásának 1/12
részével (havi átlag-vízfogyasztás) egyezik meg.
Átmeneti és záró rendelkezések
5. §.
(1) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2014. évi talajterhelési díj

megállapításánál kell figyelembe venni, amelynek befizetési és elszámolási
határideje 2015. március 31.
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fülöp Zoltánné
polgármester
A rendelet kihirdetésének időpontja:2014. május 5.
Rostási Mária
jegyző

Rostási Mária
jegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu
Szám:81-5/2014.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. április 28.-i ülésére
Tárgy:

Javaslat az Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázat
elbírálására

Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület !
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( a továbbiakban: Nk.tv.) 83.
§ (2) bekezdés f) pontja alapján a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása,
kinevezése a fenntartó feladata.
Az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízás, át nem ruházható
képviselő-testületi hatáskör, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja értelmében, pályázat útján kell meghirdetni és
betöltetni.
A megbízás feltételeinek meghatározását a pályázat kiírója határozza meg, melyet a
Nk.tv. , valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt (a
továbbiakban: Kjt.) továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló Kjt. végrehajtásáról rendelkező 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet szabályoz.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2014. (II.3.) számú
határozatával az Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére pályázat kiírásáról döntött.
A pályázati feltételeket- a hivatkozott jogszabályokban meghatározott kötelező
tartalmi elemek figyelembevételével- a Képviselő-testület határozta meg.
A pályázati felhívás az Oktatási közlönyben, a Nemzeti Közigazgatási Intézet
internetes honlapján, Úrkút Község Önkormányzat honlapján jelent meg.
A pályázati feltételek:
 Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,,
 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
Óvodavezetői munkakörben szerzett tapasztalat – legalább 1-3 éve vezetői
tapasztalat.
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A testület a pályázat benyújtásának határidejét 2014. március 31. napjában
fogalmazta meg.
A pályázat benyújtásának határidejéig egy pályázat került benyújtásra: Karisztl
Jánosné Ajka, Petőfi S. u. 11. sz. alatti lakos részéről.
A pályázat benyújtásakor megállapításra került, hogy a benyújtott pályázat a
pályázati előírásokban feltüntetett feltételeknek megfelel.
A pályázat az alábbi tartalmi követelményeket határozta meg:
 a pályázó szakmai életrajza,
 az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelések,

iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok
másolata,

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel.
A pályázó a fentiekben meghatározott dokumentumokat benyújtotta. Pályázata a
formai tartalmi követelményeknek megfelel, a vezetési programot, a szakmai
önéletrajzot, az iskolai végzettségéről szóló okiratok másolatát, erkölcsi
bizonyítványát a tárgyaláson való hozzájáruló nyilatkozatával együtt csatolta.
Karisztl Jánosné (sz. Úrkút, 1955. május 16. an.: Felber Rozália) pályázó 1973.
szeptember 15.-e óta dolgozik az úrkúti óvodában, vezetői feladatokat 2004
évtől lát el. Iskolai végzettségét tekintve óvónői képesítését 1976.-ban a Soproni
Óvónőképző intézetben szerezte meg, majd 2002-ben a Zsámbéki Apor Vilmos
Katolikus Főiskola német nemzetiségi óvodapedagógusi szakát végezte el. Munkája
mellett számos továbbképzésen , tanfolyamon vett részt. 2006.-ban szerezte meg a
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető szakképzettséget tanúsító oklevelet.
A pályázati eljárás előkészítését és lebonyolítását a Nk.tv. 83.§ (4) bekezdése a),
b), c), valamint
(5) bekezdése, továbbá, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 189.§-a alapján végezte el Úrkút Község Jegyzője.
A nevelési intézményben 2014. 03. 31.-én megalakult az Előkészítő Bizottság ,
részükre 2014. április 1.-én került átadásra a vezetői pályázat másolati példánya. A
bizottság az intézményen belüli az alkalmazotti közösségekkel véleményeztette a
vezetői programot, a véleményeket jegyzőkönyvben rögzítették.
A pályázatról az alkalmazotti kör (óvodapedagógusok, pedagógiai munkát segítő
dajkák, konyhai dolgozók)
a Szülői Szervezet és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat fogalmazta meg véleményét.
Az összesített eredmény alapján
Karisztl Jánosné szakmai programját az
alkalmazotti kör 14 fő érvényes szavazatából, 14 fő
támogatta. (Az összegző
vélemények és a szavazati eredmények az előterjesztés mellékletét képezik.)
A Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján: „A magasabb vezetői, valamint a vezetői
megbízás jogszabályában megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól”.
2

A Kjt. végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet 22. §. (1)
bekezdése alapján: a magasabb vezetői megbízást az év során bármikor, öt évre
kell kiadni.
A kormányrendelet
22. § (2) bekezdése szerint „Ha a nevelési –oktatási
intézményben az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a július 1-től
augusztus 15-ig terjedő időszakra esik, a megbízás lejártának időpontját akkor is
erre az időszakra kell adni, ha az (1) bekezdésben meghatározottak alapján a
határidő egyébként ennél az időpontnál legfeljebb hat hónappal korábban vagy
később járna le”.
A fentiek alapján javaslom, hogy Karisztl Jánosné pályázó kerüljön megbízásra az
Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda
óvodavezető feladatainak ellátásával: 2014.
augusztus 1.-től – 2019. július 31-ig.
A pályázati kiírás része az illetmény és az egyéb juttatások meghatározása a
megbízott magasabb vezető részére. A megbízott magasabb vezető illetményét,
vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. §
(1) bekezdése,
valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII.)
Kormányrendelet 31. §. (1) bekezdése, továbbá az NKtv. 7. sz. melléklete
szabályozza.
A közalkalmazotti garantált illetmény mellett javaslom az intézményvezetői
pótlékalap mértékét 40 %- ban megállapítani.
Az intézményvezetői pótlék
megállapításánál a 2013. szeptember 1.-től érvényes új pedagógiai bértábla alapján,
a mindenkori minimálbér (98 e. Ft) 157,8 %-os összegét kell figyelembe venni. A
szükséges pénzügyi fedezet a Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi intézményi
költségvetésében rendelkezésre áll.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői
álláspályázatára beérkezett pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést tárgyalja meg,
és határozati javaslat figyelembe vételével hozza meg döntését.
Úrkút 2014. október 22.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
………/2014. (IV…..) sz. határozata
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Napközi Otthonos
óvodavezetői álláspályázatára
beérkezett pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta.

Óvoda

1.) A Képviselő-testület megállapította, hogy Karisztl Jánosné pályázata a pályázatban kiírt
határidőig beérkezett, a pályázata a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelel.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Felelős: polgármester, jegyző
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Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
………/2014. (IV..) sz. határozata
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2014. (II.3.) sz.
határozat alapján az óvodavezetői álláspályázatára beérkezett pályázat
elbírálására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
1.) A Képviselő-testület Kariszl Jánosné pályázatát támogatja és megbízza- a határozatlan
idejű közalkalmazotti kinevezése mellett- az Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői
feladatainak ellátásával: 2014. augusztus 1. –től – 2019. július 31.-ig.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak az
intézményvezetői megbízásával együtt járó, a változásból adódó bejelentési kötelezettségek
ellátásáról.
Felelős: polgármester, jegyző

Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
………/2014. (IV...) sz. határozata
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői feladatinak ellátásával megbízott
Karisztl Jánosné illetményére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Képviselő-testület Kairsztl Jánosné magasabb vezetői illetményét, vezetői pótlékát a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Kjt. végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet, továbbá nemzeti köznevelési törvény 2011. évi CXC.
törvény határozza meg:

-

Az Nk.tv. 7.sz. melléklete szerinti garantált illetmény
/14-es fizetési fokozat alapján/
kötelező vezetői pótlék :
40 %
/a mindenkori minimálbér 157,8 %-ának 40 %-a/
nemzetiségi pótlék
Összesen:
Kerekítés alapján:

296.309.- Ft
64.067.- Ft
16.067.- Ft
376.393.- Ft
376.400.- Ft

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak az
intézményvezetői megbízásával együtt járó, a változásból adódó bejelentési kötelezettségek
ellátásáról.
Felelős: polgármester, jegyző
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KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu

Szám:81-5/2014.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. április 28.-i ülésére.

Tárgy: Asszonykórus támogatás iránti kérelme.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület (a továbbiakban: Asszonykórus) Elnöke a mellékelt
kérelmében kérte, hogy a 2014-es évben – hasonlóan az elmúlt évekhez is – az Asszonykórus
működéséhez az Önkormányzat pénzbeli támogatás formájában járuljon hozzá.
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és
átadására vonatkozók szabályokról szóló 15/2013. (X.9.) önkormányzati rendeletében (a
továbbiakban: önk. rendelet) szabályozta az önkormányzat részéről adható támogatások eljárási
rendjét. Az önk. rendelet
„ 1. § (1) A képviselő-testület egyedi döntésében nevesített szervek részére támogatást állapíthat
meg.
(2) A támogatás, pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladatés utalási időpontok megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat
teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési
kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték-, vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az
önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A
pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.
(3) A működési célú támogatás és pénzeszközátadás 200.000 forint és ez alatti összege egyszerre, a
200.000 forint feletti támogatás a képviselő-testület döntésének megfelelően történik. Valamennyi
felhalmozási, működési célú pénzeszköz átadás az önkormányzat egyedi döntését követően utalható,
ha az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, melyet a megállapodásokban is
rögzíteni szükséges.”
Fentiek alapján a Megállapodás-tervezet elkészült, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Az
Asszonykórus által kért támogatás – 150.000.- Ft - az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletébe (084031 Civil szervezetek működési támogatása, K511
Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre) beépítésre került.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés vitassa meg és határozati javaslatot fogadja el.
Úrkút, 2014. április 23.
Fülöp Zoltánné
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a) az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület (8409 Úrkút,Tüzér u. 8.) 2014. évben egyszeri
150.000 FT pénzbeli támogatást biztosít. A támogatást a megállapodás megkötésekor azonnal, az
Asszonykórus ……………..számú számlájára utalni.
b) e határozat mellékletét képező Megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, és folyamatos
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről, Úrkút Község Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.)
képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester), mint a támogatást nyújtó szervezet (a
továbbiakban:Támogató), másrészről
Úrkút Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület 8409 Úrkút, Tüzér u. 8. (képviseli: Freund Antalné
8409 Úrkút, Tüzér u. 8., társadalmi szervezet nyilván tartási száma: 2203 mint a támogatott szervezet
(a továbbiakban: Támogatott) együttesen Szerződő Felek (a továbbiakban együttesen: Felek)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Jelen megállapodás megkötésének célja, hogy a Támogató a közpénzekkel való hatékony és
ellenőrizhető gazdálkodás megvalósítása érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény előírásai szerint az általa támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséget írjon elő
az államháztartás alrendszereiből esetileg, illetve céljelleggel finanszírozott pénzösszegek
rendeltetésszerű felhasználása érdekében, valamint jelen szerződés aláírásával írásba foglaltan
egyedileg meghatározza a felhasználható célt, amelyre a pénzügyi támogatást nyújtja, illetve amelyre
az általa nyújtott készpénztámogatás összege felhasználható.
2. Támogatott vállalja, hogy a fentiekben leírtaknak megfelelően 2014-ban az önkormányzat
képviselő-testülete által az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.)
önkormányzati rendelet 084031 Civil szervezetek működési támogatása, K511 Egyéb működési célú
kiadás államháztartáson kívülre címszó alatt meghatározott 150.000.- Ft (azaz Egyszáz-ötvenezer
forint) támogatás összegét elszámolási kötelezettség terhe mellett fogja kezelni és kizárólag az alábbi
célra használhatja fel:
az Asszonykórus működési kiadásaihoz. …………………………………………………...
……………………………… .
3. Támogató jelen támogatási szerződés 2. pontjában rögzített cél érdekében végzendő feladatok
ellátása érdekében a Támogatott részére, a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül

támogatást biztosít, 73600022-15200938 számú számlára utalással.
4. Támogatott a fentiek szerint meghatározott pénzügyi támogatás összegével tárgyévet követő
február hó 15. napjáig köteles elszámolni a Támogató felé, s ezzel egyidejűleg köteles pénzügyi
elszámolását benyújtani. A pénzügyi elszámolást a támogatást nyújtó önkormányzat jegyzője felé kell
teljesítenie.
5. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapját csak a
támogatás nyújtásának évében kiállított számlák képezhetik. A Támogatott által befogadott számlák
alaki vagy formai hiányosságaiért, az Szja- és Áfa-elszámolásokért a Támogató felelősséget nem
vállal. Támogatott kijelenti, hogy tisztában van a számla jogszabály szerinti alaki és tartalmi
követelményeivel.
6. Támogatott a szerződés 4. és 5. pontjában meghatározott pénzügyi elszámolásához köteles
becsatolni a szervezet nevére kiállított, és az Asszonykórus részéről „úrkúti önkormányzati
támogatásból felhasználva” és a képviselője által igazolt számlák– eredetivel mindenben
megegyező – fénymásolatát. A benyújtott számlákról számlaösszesítőt kell készíteni, amely
tartalmazza a számla sorszámát, a számla kiállításának keltét, a számla kiállítóját, az esemény
megnevezését és a számla összegét. Az eredeti pénzügyi bizonylatok megőrzéséért és
ellenőrizhetőségéért a Támogatott a felelős.
7. Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a támogatási szerződésben
foglalt célnak megfelelően történt a kapott támogatás felhasználása, a Támogatott köteles a Támogató
felszólításától számított 8 munkanapon belül visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően
felhasznált részét a Támogatónak.
8. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a nyújtott támogatás
kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, vonatkozó adatokat a Támogató a
nyilvánosság biztosítása érdekében az Önkormányzat honlapján közzé teszi.
9.Támogató az általa nyújtott támogatás felhasználását a helyszínen ellenőrizheti. Támogatott köteles
az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.
10. Támogatott a támogatás fejében vállalja, hogy Úrkút község részére a következő
szolgáltatást nyújtja: önkormányzat által rendezett társadalmi, kulturális eseményeken közreműködik.
11. Felek jelen támogatási szerződést elolvasták, az abban foglaltakat tudomásul vették,
megértették,és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Úrkút, 2014.május

Támogató

Támogatott

Úrkút Község Önkormányzat

Társadalmi szervezet

Polgármestere: Fülöp Zoltánné

képviselője:Freund Antalné

A megállapodást Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete ……/2014. (IV.28.) határozatával
jóváhagyta.
Úrkút, 2014. április ………………
Rostási Mária

Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tárgy: Döntés testvér-települési kapcsolattal kapcsolatos közvélemény-kutatásról
ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. április 28-ai
ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület március 27-ei ülésén előterjesztésben tájékoztatást kapott arról, hogy a Németországi Oberpleichfeld polgármestere megkereste önkormányzatunkat partnerkapcsolat kialakítása céljából.
Az akkori előterjesztés részletesen tartalmazta a kapcsolatfelvétel lehetséges útjait,
illetve a testvér-települési kapcsolat kialakításának előnyeit, illetve feltételeit.
A testület a 18/2014. (III.27.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a kapcsolat kiépítéséről a döntését a közvélemény kutatás eredményétől függően fogja
meghozni.
A közvélemény kutatásra minden ingatlantulajdonoshoz - 750 db kérdőív
kiküldésére került sor, melynek válaszlapját április 15-éig kellett visszajuttatni a
hivatalba, illetve elhelyezni az e célra kirakott gyűjtőládákba.
Mindösszesen 120 válaszlap érkezett vissza, melyből 7-en nem javasolják a
kapcsolat kiépítését.
A további 113 válaszlap a kapcsolat kiépítését javasolja, melyből 77-en nem írtak
konkrét célt.
A többi támogató válasz pedig elsődlegesen a kultúra és hagyományápolás területén javasolja a kapcsolat kiépítését, de többen javasolták az iskolai, illetve sportkapcsolat kialakítását, valamint turisztikai kapcsolat kiépítését.
A beérkezett válaszok alapján megállapítható, hogy - a lakosságnak a véleményét
is vállaló része, azaz - a megkérdezettek kb. 16 %-a javasolja a testvér-települési
kapcsolat kiépítését.
A döntés során azonban a kapcsolat kiépítésének és ápolásának anyagi és egyéb
feltételeit, valamint esetleges eredményeit is mérlegelni kell a testületnek.
Pozitív döntés esetén javaslom az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködési, munkamegosztási, költségmegosztási megállapodás
kialakítását, hogy a testvér-települési kapcsolat kiépítése és fenntartása könnyebb
és rugalmasabb legyen. ( fordítások, tárgyalás, költségviselés stb. )

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, melynek elfogadását csak a Német
Nemzetiségi Önkormányzattal történő munkamegosztás, együttműködés esetén
javaslom.
Úrkút, 2014. április
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
„A”
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a testvér-települési kapcsolattal kapcsolatos közvélemény-kutatásról szóló
előterjesztést megtárgyalta és annak alapján
b) szándékát fejezi ki a Németországi Oberpleichfeld Önkormányzatával való testvér-települési kapcsolatfelvétel érdekében
c) a kapcsolat kiépítése és ápolása érdekében együttműködési, munkamegosztási
megállapodást javasol az úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzattal
d) felhatalmazza a polgármestert, hogy a testvér-települési szerződés-tervezet elkészítése érdekében vegye fel a kapcsolatot Oberpleichfeld Polgármesterével
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 15.
„B”
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a testvér-települési kapcsolattal
kapcsolatos közvélemény-kutatásról szóló előterjesztést megtárgyalta és testvér-települési kapcsolat kiépítését nem támogatja.

