Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
Szám:99-4/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. május 9-én (kedden) du. 16.10
órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
Farkas István alpolgármester
Rieger Tibor képviselő
Stáll Zsolt képviselő
Pichler Józsefné képviselő
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
- dr. Dóczy Mariann képviselő,
- Lisztes Győző képviselő
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7 tagjából 5 fő
jelen van, így az ülést 16.10-kor megnyitotta.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét. A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal,
- ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND:
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (III.30.) határozatának
módosítása
Előterjesztő: polgármester
2) Önkormányzati hozzájárulás a gyermeknapi rendezvény megvalósításához
Előterjesztő: polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND:

Úrkút Község Önkormányzata
határozatának módosítása

Képviselő-testületének

9/2017.

(III.30.)

Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Mivel nem a Magyar Államkincstár által alkalmazott
formanyomtatványon lett beküldve, ezért módosítani kell a határozat mellékleteit. Ugyanúgy csak
1

egy kormányzati funkcióval bővül az óvoda tevékenységi köre.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2017. (V.9.) önkormányzati határozata
az Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (III.30.) határozatának módosításáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2017.
(III.30.) határozatának 1-2. melléklete helyébe az 1-2
mellékletek lépnek.
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester és jegyző
2.NAPIREND: Önkormányzati hozzájárulás a gyermeknapi rendezvény megvalósításához
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A betervezett összeg ugyebár 250 000 forint volt. Én 300 000 forintot
írtam a javaslatba, de ha jól tudom mindenkit megkerestek az SZM szülők, hogy emeljük fel 350
ezer forintra a támogatás összegét. A rendelkezésünkre bocsátott információk szerint 950 000 forint
a gyermeknap költségvetése, ezért kérnek magasabb összegű támogatást.
Farkas István alpolgármester: Nem arról van szó, hogy sajnálom az 50 000 forintot, de ha nem
adjuk meg nekik, akkor nem azt fogják mondani, hogy 250-ről felemeltük 300 ezer forintra a
támogatási összeget, hanem, hogy sajnáltunk tőlük 50 ezer forintot.
Rieger Tibor képviselő: Minden évben növekszik a támogatási igényük.
Farkas István alpolgármester: Következő költségvetés tervezésénél előre adják meg a támogatási
igényeiket és a költségvetésünkbe tervezett összeg függvényében szervezzenek programot.
Pichler Józsefné képviselő: Egyetértek.
Farkas István alpolgármester: Javaslom, hogy emeljük fel a támogatási összeget 350 000,- Ft-ra.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – a módosító
javaslatot elfogadta.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
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Okirat száma:

Módosító okirat
Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda az Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete által 2014. 06. 02. napján kiadott, 2/2014 számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a 30/2017. (V.9.) határozatra
figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1.

A preambulum helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Úrkút
Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:”

2. Az alapító okirat 1. pontjának számozása 1.1. számra változik és tartalma változatlan.
3. Az alapító okirat 2. pontjának számozása 1.2.1. számra változik és a tartalma
változatlan.
4. Az alapító okirat 3. pontjának számozása 1.2.2. számra változik és helyébe a
következő rendelkezés lép:
telephely megnevezése
1

telephely címe
8409 Úrkút, Május 1. tér 1.

5. Az alapító okirat 4. pontja törlésre került.
6. Az alapító okirat 5. pontjának számozása 4.1. számra változik és a tartalma
változatlan.
7. Az alapító okirat 6. pontjának számozása 4.2. számra változik és helyébe a következő
rendelkezés lép:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

8. Az alapító okirat 7.1. pontjának számozása 4.3. számra változik és a tartalma
változatlan.
9. Az alapító okirat 7.2. pontjának számozása 4.4. számra változik és a helyébe a
következő rendelkezés lép:

1

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

091120

2

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.

3

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
német kétnyelvű nemzetiségi nevelés

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

7

098031

Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

8 107051
Szociális étkeztetés
10. Az alapító okirat 7.3. pontjának számozása 4.6. számra változik és a tartalma
változatlan.
11. Az alapító okirat 8. pontja törlésre kerül.
12. Az alapító okirat 9. pontjának számozása 4.5. számra változik és a tartalma
változatlan.
13. Az alapító okirat 10. pontjának számozása 3.1. és 3.2. számra változik és a tartalma
változatlan.
14. Az alapító okirat 11. pontjának számozása a 5.1. számra változik és helyébe a
következő rendelkezés lép:

„Nyilvános pályázat útján, határozott időre a fenntartó nevezi ki, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok
alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
15. Az alapító okirat 12. pontjának számozása 5.2. számra változik és helyébe a következő
rendelkezés lép:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

munkaviszony

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3 megbízási jogviszony
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
16. Az alapító okirat 13. pontjának számozása 6.1.1. számra változik és a tartalma
változatlan.
17. Az alapító okirat 14. pontjának számozása 6.3. számra változik és helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

1

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

8409 Úrkút, Mester u. 1.

165

használati jog

óvoda

2 8409 Úrkút, Május 1. tér 1.
395/1/A/1
használati jog
óvoda
18. Az alapító okirat 15. pontjának számozása 6.2. számra változik és helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
feladatellátási hely megnevezése
1

tagozat megjelölése

8409 Úrkút, Mester u. 1.

maximális gyermek-,
tanulólétszám
50

2 8409 Úrkút, Május 1. tér 1.
19. Az alapító okirat a 2.1. ponttal kiegészül az alábbiak szerint:
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979. 07. 31”
20. Az alapító okirat a 2.2. ponttal kiegészül az alábbiak szerint:
2

25

„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1

megnevezése: Úrkút Község Önkormányzata

2.2.2.

székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.”

Jelen módosító alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától
kell alkalmazni.
Kelt: 2017. 05. 11.

P.H.

Fülöp Zoltánné polgármester
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Okirat száma:

Alapító okirat

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

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

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye:8409 Úrkút, Mester u. 1.
1.2.2. telephelye:
telephely megnevezése

1

telephely címe
8409 Úrkút, Május 1. tér 1.

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

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

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Úrkút Község Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Úrkút Község Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Úrkút Község Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

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

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek 3 éves korától a

tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény
4.4.

1

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

091120

2

3

091130

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.
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
német kétnyelvű nemzetiségi nevelés

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

7

098031

Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

8

107051

Szociális étkeztetés

4.5.

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

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv

vállalkozási tevékenységet nem végez.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat útján,

határozott időre a fenntartó nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján. Az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
2

közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

munkaviszony

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

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

6.2.

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

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

8409 Úrkút, Mester u. 1.

50

2

8409 Úrkút, Május 1. tér 1.

25

6.3.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

1

8409 Úrkút, Mester u. 1.

165

használati jog

óvoda

2

8409 Úrkút, Május 1. tér 1.

395/1/A/1

használati jog

óvoda

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. 06. 02. napján kelt, 2/2014 okiratszámú alapító
okiratot visszavonom.
Kelt: Úrkút, 2017. … …
P.H.
»aláírás«
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
»költségvetési szerv megnevezése« »dátum« napján kelt, »dátum« napjától alkalmazandó
3

»módosító okirat száma« okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti
tartalmának.

Kelt: »Helység név, dátum«
P.H.

Magyar Államkincstár

4

