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

………………………………..........................................................
MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. március 21-én (csütörtökön) 17, 00 órai
kezdettel ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Községháza – tanácskozó terem.
Napirendi pontok tárgyalása előtt:
a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó: polgármester
b) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: polgármester
Napirendi pontok:
1) Úrkút Községi Önkormányzat 2012 évi költségvetésének módosítása
- rendelet-tervezet.
Előadó: polgármester

2) Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló rendelet-tervezet.
Előadó: polgármester

3) Intézményi étkezési térítési díjak megállapítása – rendelet-tervezet.
Előadó: jegyző

4) Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,
valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotása.

Előadó: jegyző
5) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és
közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának
kérdéseiről szóló rendelet-tervezet.

egyes

Előadó: polgármester

6) Az ebtartásról szóló 12/2005. (X.18.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezése - rendelet-tervezet -.
Előadó: polgármester

7) Beszámoló Úrkút község 2012. évi bűnügyi és közbiztonsági
helyzetéről.
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)
Előadó: Ajka Városi Rendőrkapitányság

8) Vegyes ügyek.
a) Az Önkormányzat 2013 évi közbeszerzési terve.
Előadó: polgármester

b) Az óvodai beiratkozás ideje és az óvodai felvételi körzet
meghatározása.
Előadó: polgármester

c) Viziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve.
Előadó: polgármester

d)

Hozzájárulás
biztosításához.

pályázat

Előadó: polgármester

benyújtásához

és

az

önrész

e) Gyermeknap megrendezéséhez költség hozzájárulás kérése.
Előadó: polgármester
Napirendi pontok tárgyalása után:
Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben van).
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2013. március 13.
Fülöp Zoltánné
polgármester

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.: onkurkut@vnet.hu
________________________________________________________________________
Szám:32-4/1/2013.

JELENTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 21-i ülésére.

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést adom:
8/2013. (II.14.) önkormányzati határozat: A Honvéd utcában 2 db, az 519 hrsz-ú
közforgalom elöl elzárt magánútra 3 db közvilágítási lámpatest felszerelésre, illetve
üzembe helyezésre került.
Kérem fentiek szíves elfogadását.

Úrkút, 2013. március 8.

Fülöp Zoltánné
polgármester

„ TERVEZET”
Úrkút Kzség Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….(… ....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 13.) rendeletének
módosításáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 13.) rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint
az önállóan működő költségvetési szervei együttes, 2012. évi költségvetési
a) bevételételi főösszegét
352.869 e/Ft-ban
b) kiadási főösszegét
352.869 e/Ft-ban
állapítja meg.
c) az a) ponton belül
ca) Működési bevételek
cb) Állami támogatások
cc) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
cd)Támogatásértékű bevételek
ce) Tartósan adott kölcsönök

140.512 e/Ft
74.585 e/Ft
2.200 e/Ft
24.991 e/Ft
188 e/Ft

d) a b) pontbon belül
da) Működési kiadások
192.767 e/Ft
db) Felhalmozási kiadások
60.436 e/Ft
dc) Értékpapír vásárlás
12 e/Ft
dd)Támogatásértékű kiadások
16.912 e/Ft
de)Véglegesen átadott pénzeszközök
4.901 e/Ft
df)Tartalékok:
77.841 e/Ft
Működési célú tartalék:
6.854 e/Ft
Felhalmozási célú tartalék:
70.987 e/Ft
2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 70.987 e/Ft összegben a 9.
mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.854 e/Ft-ban állapítja meg.”
3. § A Rendelet 2-5 és a 9-10. melléklet helyébe e rendelet 2-5 és a 9-10 melléklet lép.
4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. március ….
Rostási Mária
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A rendelet módosítására a jogszabályi előírások és költséghatékonyság figyelembe
vételével került sor.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
A módosítás során bekövetkezett változásoknak a rendelet szövegén való átvezetéséről
rendelkezik a költségvetési bevételek és kiadások főösszege, azon belül a működési és
felhalmozási kiadások és bevételek tekintetében.
2. §-hoz
Az év közbeni plussz bevételek miatt az általános és a céltartalék összege emelkedett,
ezért a rendelet szövege is ennek megfelelően változik.
3. §-hoz
A módosítani kívánt költségvetési rendelet tervezett módosítandó 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 hatályba lépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu
Szám:32-4/ 3/2013.

ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 21-i ülésére.
Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelettervezet.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv) az
önkormányzati vagyonelemek vonatkozásában elsősorban elnevezésében, minimális
mértékben pedig összetételében hozott változást. E szerint:
5. § (1) A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.
(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely
közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását
szolgálja, és amelyet
a) e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít,
b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít (az a) és b) pont a továbbiakban együtt:
forgalomképtelen törzsvagyon),
c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként
állapít meg.
(3) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak
a) a helyi közutak és műtárgyaik,
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá
tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és
eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel
együtt, valamint
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére
átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.
(4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a 2.
mellékletben meghatározott, valamint törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében
ekként meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem.
(5) A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi
a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű,
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b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és
szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény,
költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület,
épületrész,
c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy
parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati
tulajdonban lévő társasági részesedés, továbbá
d) a Balatoni Hajózási Zrt.-ben fennálló, a helyi önkormányzat tulajdonában álló társasági
részesedés.
(6) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés az (5) bekezdés a)-c) pontja szerinti
nemzeti vagyon tekintetében addig áll fenn, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül
önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja.
(7) Az (5) bekezdés szerinti korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati hitelfelvétel
és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik
helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.
(8) Az (5) bekezdés c)-d) pontja szerinti gazdasági társaságban fennálló önkormányzati
tulajdonban álló társasági részesedés vagy annak egy része a (7) bekezdésben foglaltakon
kívül az állam, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás együtt vagy külön-külön
100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulásként rendelkezésre bocsátható, vagy - ezen társaság részére - más jogcímen
történő átruházás útján elidegeníthető.
(9) A (7) bekezdésben meghatározott feltételek szerint korlátozottan forgalomképes az azon
gazdasági társaságban fennálló részesedés is, amely a (8) bekezdés alapján társasági
részesedés tulajdonjogát megszerezte.
Fenti jogszabályi hivatkozásokkal kapcsolatban jelentős kérdés, hogy a T. Képviselő-testület
valamely vagyonelemet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnak
minősít-e.
A korábbi vagyonrendeletben szereplő törzsvagyonon kívüli vagyon egyéb vagyonként
szerepelt, most az Nvtv szerint üzleti vagyonként fog szerepelni.
A helyi önkormányzat tulajdonában álló közművek korábbi jogszabály alapján
forgalomképtelenek volt, most korlátozottan forgalomképesek, azonban hitelfelvétel
fedezetéül nem szolgálhat, elidegeníteni csak az állam, vagy másik helyi önkormányzat felé
lehet.
A nemzeti vagyonról szóló törvény rögzíti:
“13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon
tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz
- csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
14. § (2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4)
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási
jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a
földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti
meg.
(3) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló törvény szerinti volt állami (tanácsi) és önkormányzati bérlakások
esetében az állam elővásárlási joga a lakásban élő
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a) bérlő;
b) bérlőtárs;
c) társbérlő;
d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokona, valamint örökbe
fogadott gyermeke
elővásárlási jogát követi, kivéve a kulturális örökség védelméről szóló törvényben megjelölt
hatóság által gyakorolt elővásárlási jogot, amely megelőzi az a)-d) pont szerinti személyek
elővásárlási jogát.
(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint
meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.
15.§ A jelen törvény rendelkezéseibe ütköző szerződés, más jogügylet vagy rendelkezés
semmis.”
A költségvetési törvény 25 millió Ft-ban határozta meg azt az értékhatárt, amely fölött a
nemzeti vagyon értékesítése során kötelező a versenyeztetést lefolytatni és így az 5 millió
forintot elérő ingatlanértékesítéseknél érvényesül az állam elővásárlási joga.
Az elővásárlási jog gyakorlásával felruházott Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tehát az 5
millió forintot elérő ingatlanértékesítéseknél követeli meg az adásvételi szerződések
benyújtását.
Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések alkalmazása során eltérő joggyakorlat alakult
ki, ezért a Veszprém Megyei Közigazgatási hivatal az egységes jogértelmezés érdekében a
Nemzetgazdasági Minisztériumhoz fordult. A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja
szerint:
Amennyiben az önkormányzat törvényi felhatalmazás alapján 25 millió Ft-nál
alacsonyabb értéket határoz meg a rendeletében, akkor a versenyeztetési kötelezettség,
illetve az állami elővásárlási jog ezekhez az értékekhez kapcsolódik. (példa: ha a helyi
rendelet 3 millió forintban határozná meg ezt az összeget, úgy az állami elővásárlási jog már
minden 600.000 Ft értéket elérő ingatlan érékesítése esetében fenn állna. )Amennyiben az
önkormányzat a törvényben megállapítottnál nem állapít meg alacsonyabb értékhatárt, úgy a
versenyeztetési kötelezettség 25 millió Ft-hoz, az állami elővásárlási jog ennek a 20 %-ához,
azaz 5 millió Ft fölötti értékhez kapcsolódik. A rendelet tervezet ennek megfelelően készült.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet
elfogadására.
hatásvizsgálat
1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Társadalmi hatása ne jelentős, közvetett, mivel a vagyonrendelet határozza meg azon
vagyonelemekkel való gazdálkodás rendjét, melyek alapján, tárgyi feltételeit képezik a
közfeladatok ellátásának. Gazdasági hatása közép- és hosszútávon jelentős, mivel
meghatározza a vagyonnal való gazdálkodás legfontosabb szabályait. Költségvetési hatása
közvetlenül nincs.
2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet-tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.
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4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotása kötelező, a rendelet elmaradásának következménye lehet az , hogy
az önkormányzati tulajdonlás megfelelő jogszabályi háttér nélkül maradna.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest
többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.
Úrkút, 2013. március 6.
Rostási Mária
jegyző

TERVEZET

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013 (......) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében, a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva- a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed:
a) Úrkút Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), annak szerveire,
továbbá az önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő
költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények);
b) mindazokra a dolgokra, melyek az önkormányzat tulajdonában vannak, így az ingatlan
és ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, a társaságokban az önkormányzatot
megillető részesedésekre, valamint az értékpapírokra (továbbiakban önkormányzati
vagyon).
2. Az önkormányzat vagyona
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2.§ (1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonában levő ingatlanokból, közművekből és
ingókból, valamint a pénzvagyonból, értékpapírokból, üzletrészekből és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jogokból áll.
(2) Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból, valamint üzleti vagyonból áll. Az
önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon.
(3) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként
vagyonelemet nem minősít.
(4) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának felsorolását az 1. melléklet
tartalmazza
(5) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának felsorolását a 2.
melléklet tartalmazza.
(6) Üzleti vagyon mindazon vagyontárgy, mely nem tartozik a (4) és (5) bekezdésben
meghatározott törzsvagyon körébe. Az üzleti vagyon felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.
3.§ (1) A rendelet alkalmazásában vagyonhasznosítás a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott fogalom.
(2) A vagyongazdálkodás célja és alapvető feladata az önkormányzat kötelező és önként
vállalt feladatai eredményes ellátásának elősegítése.
(3) A vagyongazdálkodás során a vagyontárgyak hasznosítása nem veszélyeztetheti az
önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
4.§ (1) Az Önkormányzat vagyonának kezelői különösen a Polgármesteri Hivatala,
költségvetési szervei (intézményei) (a továbbiakban együtt: vagyonkezelő szervezet).
(2) A vagyonkezelő szervezet jogosult - e rendeletben és alapító okiratukban foglalt
korlátozásokkal
a) a kezelésében lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére,
birtokvédelemre,
b) a közszolgáltatás ellátásához nélkülözhető vagyontárgyak bérbeadására,
c) a kezelésében lévő selejt, vagy feleslegessé váló ingó vagyontárgyak elidegenítésére
nyilvános meghirdetés mellett.
(3) A vagyonkezelő szervezet köteles a kezelésében lévő vagyontárgyak fenntartásával,
üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására.
(4) A vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek beszámolni.
3. Törzsvagyon használata, hasznosítása
5.§ (1) A törzsvagyon használati jogát azok az önkormányzati költségvetési szervek
gyakorolják, amelyek az adott ingatlanban a rendelet hatálybalépésekor közszolgáltatást
teljesítettek, illetve azok, amelyeket a Képviselő-testület a használatra egyéb okból feljogosít.
(2) A használati jogot gyakorló intézmény a rábízott forgalomképtelen, és korlátozottan
forgalomképes vagyont határozott idejű bérbeadás útján az alapfeladatainak sérelme nélkül
hasznosíthatja. Az 1 hónapot meghaladó időtartamú bérbeadáshoz a Képviselő-testület
hozzájárulása szükséges.
6.§ (1) A korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó önkormányzati ingatlanok
tulajdonjogának forgalmazása, átruházása (adás-vétel, csere, más önkormányzatnak átadás),
ingyenes és határidő nélküli használatba adása, megterhelése, gazdasági társaságba vagy
alapítványba történő bevitele, illetve a 5.§-ban nem szereplő egyéb hasznosítása a Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
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(2) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgy az átminősítését követően akkor jelölhető ki
elidegenítésre, ha azt a közfeladatot, amely célját szolgálja a vagyontárgy, más
vagyontárggyal látja el az elidegenítést követően vagy a közfeladat ellátására más szervezettel
köt megállapodást és a közfeladat ellátásához az értékesítésre kijelölt ingatlan nem szükséges.
7.§ (1) Az Önkormányzat ingó vagyontárgyainak a rendeltetésszerű használatot meghaladó
indokolt hasznosítása az alapfeladat sérelme nélkül a használó vagyonkezelő szervet illeti
meg.
(2) A költségvetési szervek a használatukban lévő ingóságokat, valamint pénzvagyont (az
alapfeladataik sérelme nélkül) gazdasági társaságba és alapítványba csak a Képviselő-testület
előzetes engedélyével vihetik be.
(3) A költségvetési szervek a 20.000 Ft-ot meghaladó értékű eszközük értékesítését vagy
selejtezését 100.000,-Ft értékhatárig a polgármesternek, ezen felüli érték esetén a képviselőtestület hozzájárulásával, versenytárgyalás nélkül végezhetik, ha az a Költségvetési
törvényben meghatározott értéket nem éri el.
(4) Amennyiben az ingó vagyontárgy átszervezés vagy feladatváltozás miatt a használó
vagyonkezelő szervnél feleslegessé válik, annak hasznosításáról a képviselő-testület az Úrkúti
Polgármesteri Hivatal bevonásával gondoskodik. A hasznosításból származó bevétel az
önkormányzat költségvetését illeti meg.
4. A vállalkozói vagyon hasznosítása
8.§ (1) Az üzleti vagyon körébe tartozó tulajdon kezeléséről, hasznosításáról a Képviselőtestület gondoskodik.
(2) Az üzleti vagyon hasznosításának előkészítése az Önkormányzat hivatalának a feladata.
(3) Az üzleti vagyon körébe tartozó ingatlanokkal, üzletrészekkel, részvényekkel,
ingóságokkal és vállalkozási célú pénzeszközökkel kapcsolatos döntések, valamint a
gazdálkodási koncepcióval összefüggő kérdések a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.
9. § (1) Az Önkormányzat költségvetését illeti az üzleti vagyona utáni részesedés és osztalék,
amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(2) Az üzleti vagyonnal veszteséges vállalkozásban részt venni nem lehet. A veszteségessé
váló vállalkozásból az önkormányzati vagyonkört ki kell vonni, illetve az Önkormányzat
vállalkozási részvételét a veszteséges tevékenységről való tudomásszerzést követő 60 napon
belül meg kell szüntetni.
5. Önkormányzati ingatlan elidegenítése
10. § Elidegenítésre csak a törzsvagyonba nem tartozó ingatlan jelölhető ki.
11. § (1) Ingatlan elidegenítésre történő kijelölését követően meg kell határozni annak becsült
forgalmi értékét.
(2) Az ingatlan becsült forgalmi értékét minden esetben ingatlanforgalmi értékbecslő
bevonásával és a könyv szerinti nyilvántartás alapján kell meghatározni.
(3) A nyilvános pályázat útján történő ingatlanértékesítés során a hirdetményt:
a) 5 millió Ft becsült érték alatt az önkormányzat honlapján,
b) 5 - 100 millió Ft becsült érték között az önkormányzat honlapján, és a megyei napi lapban
is
c) 100 millió Ft becsült érték között az a)-b) pontokban meghatározottak mellett országos
napilapban, vagy ingatlanforgalmi szaklapban kell közzétenni.,
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(4) Zártkörű pályázati eljárás akkor folytatható le, ha az ajánlattevő részére meghatározott
hasznosítási célt kíván a képviselő-testület meghatározni.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a zártkörű pályázatra az esélyegyenlőség
biztosítása mellett legalább három olyan szervezetet kell meghívni, amely képes a
meghatározott hasznosítási célt teljesíteni.
(6) Nem kell nyilvános pályázati eljárást lefolytatni az ingatlan értékesítésére, amennyiben a
forgalmi érték nem éri el a 3.000.000.- Ft-ot.
6. Jogról való döntés
12. § (1) Az önkormányzatot megillető követelésről, jogról ingyenesen akkor lehet
lemondani, ha a jog érvényesítéséhez szükséges költség várhatóan meghaladja a követelés,
jog értékét.
(2) A joglemondásról szóló döntés
a) 50 ezer Ft-ot el nem érő követelés esetén a polgármester,
b) 50 ezer Ft-ot elérő és meghaladó követelés esetén a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A polgármester dönt
a) önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó fellebbezési jogról történő lemondásról,
b) önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő építéshez, vezetékfektetéshez történő
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról,
c) elővásárlási jog lemondásáról szóló nyilatkozat megadásáról.
9. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2013. március…-én lép hatályba, rendelkezései azonban nem érintik a
hatálybalépés előtt megkötött jogügyletek, szerződések érvényességét. Hatálybalépésével
egyidőben hatályát veszti Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat
vagyongazdálkodásáról szóló 6/2008 (IV.30.) önkormányzati rendelete.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
2013.március…
Rostási Mária
jegyző

7

Indokolás
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területére és a tulajdonában álló vagyonra
terjed ki.
2.§
Az önkormányzat nem kíván élni azzal a lehetőséggel, hogy nemzetgazdasági szempontból
kiemelt vagyonná nyilvánítson bármely vagyonelemet, így az e szakaszban jelzett mellékletek
a forgalomképes és korlátozottan forgalomképes vagyon nyilvántartását tartalmazzák.
3-4.§
A vagyonkezeléssel megbízható szerveket és a kezelés alapvető szabályait határozza meg.
5-8.§
A törzsvagyon használatának, hasznosításának szabályait tartalmazza.
9-10.§
Az üzleti vagyon használatának, hasznosításának szabályait tartalmazza
11-12.§
A törzsvagyonba nem tartozó vagyonelemek elidegenítésének szabályait tartalmazzák,
tekintettel a Nytv. 13. § (1) bekezdés, valamint a 2012. évi költségvetésről szóló
törvényvonatkozó rendelkezései alapján meghatározható értékhatárra.
13.§
Az önkormányzatot megillető bármely, vagyon és nem vagyoni jellegű jogról való lemondás,
hozzájárulás megadása az itt jelzett kivételekkel az önkormányzat hatásköre.
14.§
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik..
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1. melléket
a…./2013. (III…) önkormányzati rendelethez
Úrkút Község Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona
Helyrajzi szám
1/2
1/3
27
39
40/1
40/3
44
56
63
83
93/1
93/3
93/4
93/5
93/7
93/8
94
95
99
136/1
136/3
137
141
175
184
207
233
248
249/6
249/7
249/21
249/36
249/60
256/4
257
266
267/5
286
287
300
308
317/1
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Megnevezés
Közterület
Árok
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Árok
Árok
Közterület
Névtelen terület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Út
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Árok

Utca neve
Béke
Névtelen
Kilencház
Névtelen
Névtelen
Névtelen
Névtelen
Névtelen
Névtelen
Névtelen
Névtelen
Névtelen
Rákóczi
Rákóczi
Rákóczi
Rákóczi
Gubiczahegy
Névtelen
Névtelen
Orgona
Orgona
Fenyves
Névtelen
Tüzér
Kossuth
Erdő
Honvéd
Névtelen
Névtelen
Belterület
Ady
Névtelen
Pipacs
Mester
Mester
Belterület
Névtelen
Erdő
Temető
Kossuth
Erdő
Belterület

317/2
318/1
349
368
370
373/1
387
391
392/13
394
395/11
396/2
397
399
404
405
407
408/12
409
411
412/9
413
414
417
421
422
424
427
429
449
451
457
459
489
516
517/3
517/23
517/44
020/15
519
450/14
450/21
06/5
020/23
020/43
020/52
024
027
028/6
032/2
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Út
Közterület
Közterület
Közterület
Út
Közterület
Közterület
Közterület
Út
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Árok
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület, út
Közterület
Közterület
Közterület
út
út
út
út
út
út
út
út

Belterület
Névtelen
Névtelen
Hősök
Belterület
Sport
Erdő
Névtelen
Belterület
Rózsa
Névtelen
Névtelen
Május 1 tér
Május 1 tér
Május 1 tér
Május 1 tér
Május 1 tér
Május 1 tér
Jókai
Belterület
Névtelen
Május 1 tér
Május 1 tér
Május 1 tér
Névtelen
Névtelen
Rózsa
Csokonai
Névtelen
Névtelen
Névtelen
Mezőköz
Névtelen
Petőfi
Belterület
Belterület
Belterület
Belterület
Külterület
Belterület
Belterület
Belterület

042/2
072/2
083/2
088
089/8
095/2
095/4
0102
0105
0118/2
0118/4
0118/7
0120
0121/2
0121/5
0134/2
0135/3
0135/5
0136
0138
0139
0141/2
0141/4
0143/1
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út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út

2. melléklet
a…./2013. (III…) önkormányzati rendelethez

Úrkút Község Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona
Helyrajzi szám
41
165
371
395/1/A
395/3/A
396/4
396/10
408/21
10/38
02/2
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Megnevezés
Utca neve
Iskola
Rákóczi u. 42.
Óvoda
Mester u. 1.
Sportpálya
Belterület
Óvoda
Május 1 tér 2.
Sportcsarnok
Rákóczi u. 41.
Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45.
Közösségi Ház
Rákóczi u. 43.
Orvosi rendelő
Május 1 tér 7.
Vízmű területe
Belterület
Közművek (Úrkút Község szennyvízcsatorna hálózata, valamint
Úrkút község vízrendszere) kül- és belterületen

3.melléklet
a…./2013. (III…) önkormányzati rendelethez

Úrkút Község Önkormányzat üzleti vagyona

Helyrajzi szám
1/6
4
10/11
10/15
37/2
61
89/1
89/2
249/20
249/42
249/43
249/50
256/3
369
390/11
395/15
396/7
426/3
428
517/46
517/54
452/32
020/42
020/44
0111/1
0111/5
0111/7
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Megnevezés
Kivett
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Gazdasági épület
Posta
Beépítetlen terület
Lakóház
beépítetlen terület
beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Közterület
Közterület
Gyep
Gyep
Gyep

Utca neve
Béke
Névtelen
Névtelen
Névtelen
Névtelen
Névtelen
Névtelen
Névtelen
Belterület
Névtelen
Belterület
Belterület
Belterület
Belterület
Belterület
Belterület
Rákóczi
Névtelen
Csokonai
Belterület
Belterület
Belterület
Külterület
Külterület
Külterület

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének
4/2013. (III.22) önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjakról.

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ának (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1)
bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:

1.§ Az Úrkúti Napközi Otthonos Óvodai konyha étkezési térítési díjai:
(1) Óvodai ellátottak térítési díja:
nyersanyag
norma

áfa

összesen

kerekítve

173,00 Ft

46,71 Ft

219,71 Ft

220,00 Ft

Tízórai

38,00 Ft

10,26 Ft

48,26 Ft

50,00 Ft

Uzsonna

38.00 Ft

10,26 Ft

48,26 Ft

50,00 Ft

Ebéd

(2) Felnőtt étkezők térítési díjának összeg

ebéd

nyersanyag
-norma

rezsiköltség

áfa

összesen

kerekítve

249,00 Ft

223,00 Ft

127,44 Ft

599,44 Ft

600,00 Ft

2. § Hauser Lajos Általános Iskolai tanulók részére az Úrkúti Napközi Otthonos
Óvoda konyháján biztosított napközis étkeztetés térítési díjai:
(1) Általános iskolai ellátottak térítési díja:

nyersanyag
norma

áfa

összesen

kerekítve

ebéd

234,00 Ft

63,18 Ft

297,18 Ft

295,00 Ft

tízórai

39,00 Ft

10,53 Ft

49,53 Ft

50,00 Ft

uzsonna

39,00 Ft

10,53 Ft

49,53 Ft

50,00 Ft

(2) Általános iskolai tanulók diétás étkeztetésének térítési díja:

diétás ebéd

nyersanyag
norma

áfa

összesen

kerekítve

239,00

64,53 Ft

303.53

305,00

(3) A (2) bekezdés szerinti diétás ebédet a Magyar Imre Kórház Ajka útján biztosítja
az Önkormányzat.
3. § (1) Szociális étkeztetés intézményi térítési dija:
a) ebéd elvitellel 380.- Ft/nap
b) ebéd kiszállítással 420.- Ft/nap
(2) A szociális étkeztetésre való jogosultság az Sztv-ben és a Szociális ellátásokról
szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján állapítható meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott térítési díjak az áfá-t is magukba foglalják.
4. § A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj: 0.- Ft.
5. § Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba, és hatálybalépésével
egyidejűleg hatályát veszti az étkezési térítési díjakról szóló 7/2012. (III.27.)
önkormányzati rendelet.

Fülöp Zoltánné

Rostási Mária

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. március 22.
Rostási Mária
jegyző

Indokolás

1-2. §-hoz
A rendelet 1-2. §-a tartalmazza az önkormányzat fenntartásában működő Úrkúti
Napközi Otthonos Óvodánál alkalmazott térítési díjakat az óvodai és az iskolai
ellátottak, valamint a felnőtt étkezők tekintetében. A térítési díjakat a kerekítés
szabályainak megfelelően kell megállapítani. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (3) bekezdése alapján „A
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.” Míg az óvodás gyermekek
és az általános iskolai tanulók a nyersanyag normát fizetik áfá-val növelten, addig a
felnőtt étkezők a nyersanyagnorma mellett a rezsiköltséget és ezek áfá-ját is. A 2 fő
liszt érzékeny tanuló számára az Önkormányzat vásárolt élelmezés útján az ajkai
Magyar Imre Kórház konyháján keresztül biztosítja az ebédet szintén a
nyersanyagköltség áfá-val növelt összegében.
3. §-hoz
A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj megállapítását a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján
kell meghatározni a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás
különbözeteként. A normatív állami támogatás 55.360.- Ft/év/fő. A tárgyévi –
igénybevétellel tervezve a költségeket és támogatást 2013 évre a fenntartó
önkormányzat e rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti térítési díjat állapítja meg,
figyelembe véve itt is a kerekítés szabályait, melyről a2008. évi III. törvény 2. §-a
rendelkezik.
4. §-hoz
A házi segítségnyújtásért az önkormányzat 2013 évben sem állapít meg térítési díjat.

5. §-hoz
E rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint a korábbi rendelet hatályon kívül
helyezéséről.

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
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ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 21.-i ülésére.
Tárgy: Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő
díjak mértékéről szóló rendelet megalkotására.
Előadó: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2011. január 1-én hatályba lépett 2010. évi I. törvény
felhatalmazza a helyi Önkormányzatokat, hogy szabályozzák a hivatali helyiségen kívüli
és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésének, engedélyezésének helyi szabályait és díjait.
A 2010. évi I. törvény 96. §-a szerint:
„96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályait,
b) rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő
díj mértékét.”
A törvény főszabályként továbbra is előírja a házasságkötéshez és a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítéséhez szükséges és arra alkalmas hivatali helyiség biztosítását. Egyre
szélesebb társadalmi igény mutatkozik ugyanakkor a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére. Ezen igényeket kívánja
kielégíteni a törvény azzal, hogy bizonyos - részletesen szabályozott - feltételek teljesülése
esetén, jegyzői engedéllyel lehetőséget biztosít a házasulóknak a külső helyszínen történő
házasságkötésre. Ezeket a feltételeket, valamint a többletszolgáltatás ellentételezéseként
fizetendő térítési díj mértékét kell az önkormányzatnak rendeletben szabályoznia.
Mindezek teljesülése érdekében a 19. §-ban az alábbi szabályozás található:

„19. § (1) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn kívül
történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési
önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.
(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidő helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű
díjazás illeti meg.”
Az Önkormányzati rendelet megalkotása érdekében megvizsgáltuk a jelenlegi házasságkötési
szokásokat. Az elmúlt évben külső helyszínen házasságkötés nem volt, …esetben hivatali
munkaidőben, …. esetben hivatali munkaidőn kívül került sor házasságkötésre. A ….
házasságkötésre a hivatal tanácstermében került sor.
A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetében eddig díjat nem fizettek a házasulandó
felek. Az önkormányzat egy szép és az alkalomhoz illő helyiséggel tud szolgálni a házasodni
vágyó állampolgárainknak, így aki hivatali időn kívül és más helyszínen kívánja ezt az
eseményt emlékezetessé tenni, annak magasabb összeget javasolt majd fizetnie. A díj
megfizetése alól indokoltnak látjuk mentesíteni a házasulandó feleket, ha valamelyik fél
közeli halálával fenyegető egészségi állapota miatt szükséges a külső helyszínes
házasságkötés.
Az eddigiek során az anyakönyvvezetők semmiféle díjat nem kaptak a hétvégi
munkavégzésért, ez azonban nem jelenthet teljes értékű megoldást. A tervezet - mivel
várhatóan bevétele is keletkezik ezek alapján az önkormányzatnak - díj kifizetésére is
lehetőséget teremt az anyakönyvvezetők munkájának elismerésére, és nem utolsósorban a
többletköltségeik (ünnepi öltözet, fodrász, stb.) kompenzálására.
A hivatali helyiségen kívüli, illetve a munkaidőn kívül történő házasságkötés miatt fizetendő
díj fedezetet biztosít az anyakönyvvezető részére a szabadidő-megváltás címén kifizetendő
összegre.
A díj megállapítás során figyelembe kell venni a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 96. §. (7) bekezdésébe foglaltakat, mely szerint:
„A szabadidőt a rendkívüli munkaidő, illetve a (6) bekezdés szerinti munkaidő teljesítését
követően legkésőbb harminc napon belül kell kiadni, ha ez nem lehetséges, meg kell váltani.
A megváltás mértéke a kormánytisztviselő kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó
arányos összege.”
Hatásvizsgálat
Várható társadalmi hatás
A jelenlegi gyakorlatot rendezi a jogszabály-tervezet, így kiszámíthatóbbá teszi az itt élők ez irányú
tevékenységeit.
Várható gazdasági, költségvetési hatás

A rendelet-tervezet várható hatásait tekintve kiemelendő, hogy pozitív gazdasági, költségvetési
hatásai lehetnek az önkormányzatra nézve. További tárgyi beruházást nem igényel a jogszabály
alkalmazása.
Várható környezeti és egészségi következményei
A rendelet-tervezet szempontjából nem relevánsak.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet-tervezetben foglaltak megvalósítása további adminisztratív terhet nem jelent a Hivatal
dolgozóira nézve.
A jogszabály megalkotásának
következményei

szükségessége,

a

jogalkotás

elmaradásának

várható

Ezen jogszabály megalkotásának szükségességét elsősorban a törvényi szabályozásból eredő
kötelezettség jelzi. A jogalkotás elmaradása esetén jogszerűen nem lehetne szabályozni az egyes
anyakönyvi események lebonyolításának rendjét, díjazásának mértékét.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A tervezetben foglaltak alkalmazásához szükséges és szakmailag felkészült személyi állomány,
valamint a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a Polgármesteri Hivatalon belül biztosítottak.
Úrkút, 2013. március 1.
Rostási Mária
jegyző

Tervezet
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete
egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak
mértékéről
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai
1. §

(1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint szombaton lehet.
(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt kizárólag hivatali munkaidőn kívül
lehet lebonyolítani.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben szereplő szabályoktól a 2. § (4) bekezdésében foglalt
esetekben lehet eltérni.
2. Az anyakönyvi események díjazása

2. § (1) Úrkút Község Polgármesteri Hivatala hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja
az anyakönyvi esemény lebonyolítását.
(2) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának díja bruttó 10.000
Ft.
(3) Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításának díja bruttó
20.000 Ft.
(4) Rendkívüli körülmény esetén – különös tekintettel a házasulók valamelyikének
közeli halállal fenyegető egészségi állapotára lakáson lebonyolított anyakönyvi
esemény díjmentes.
3. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
3. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként
bruttó 6 000 Ft díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként
bruttó 8 000 Ft díjazás illeti meg.
4. Eljárási szabályok
4. §

(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítását a Jegyző
engedélyezi, a kérelmet a házasulandók írásban nyújtják be az anyakönyvvezetőnél
legkésőbb a házasságkötés időpontja előtt 15 nappal.
(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása akkor
engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul.

5. § Ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a szabadtéren történő házasságkötést, a
házasulandók gondoskodnak olyan helyszín biztosításáról, ahol az anyakönyv védelme
biztosított.
6. §

(1) A többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjat a házasulandók az Úrkút
Község Polgármesteri Hivatala házipénztárába fizetik be, legkésőbb a házasság
megkötését megelőző 8. napon.
(2) Amennyiben az anyakönyvi esemény meghiúsulását 5 nappal az eseményt
megelőzően a házasulandók
bejelentik, a befizetett szolgáltatási díjat a
Polgármesteri Hivatal 15 napon belül visszafizeti.
5. Hatálybalépés

7. § Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Kihirdetés napja: 2013.március 22.
Rostási Mária
jegyző

Rostási Mária
jegyző

INDOKOLÁS
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény alapján a települési önkormányzat
felhatalmazást kapott arra, hogy rendeletben határozza meg az egyes anyakönyvi események
engedélyezésének szabályait és a fizetendő díjak mértékét.
A rendeletben részletesen meghatározásra kerülnek a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai, az
anyakönyvi események díjazása, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke.
Részletes indokolás
1.§-hoz
Anyakönyvi eseményre (elsődlegesen házasságkötés) indokolt, hogy elsősorban
munkanapokon, illetve szombaton kerüljön sor. Vasárnap csak rendkívüli körülmények
fennállása esetén és kivételesen kerülhet sor.
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre főszabály szerint csak munkaidőn kívül
kerülhet sor.
2.§-hoz
Alapesetben az egyes anyakönyvi eseményeket térítésmentesen biztosítja a Hivatal az azt
igénybe venni kívánó személyek részére. Nem indokolt ez azonban a hivatali időn, vagy a
hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események lebonyolításakor.

3.§-hoz
Az anyakönyvi eseményt lebonyolító anyakönyvvezetőt választása szerint szabadnap, vagy
plusz juttatás illeti meg a többletfeladat ellátásáért.
4-6.§-hoz
A jegyző engedélyezi a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítását.
Előfordulhat, hogy a szabadtéren megtartani kívánt eseményen az időjárás okán gondoskodni
szükséges az anyakönyv védelme érdekében megfelelő helyiségről. Ez a kötelezettség az
ügyfelet kell hogy terhelje.
A szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatalban kell befizetniük a feleknek, amelyet
visszafizetünk, ha az esemény meghiúsulása előtt legalább 5 nappal a felek azt bejelentik.
7.§-hoz
A hatályba lépés időpontja megfelelő időt jelent a felkészülésre.

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
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E L Ő T ER JE S Z T É S
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 21-i ülésére
.
Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati
ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
2012. március 1-jén lépett hatályba a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel
összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény. Ez utóbbi jogszabály 59.§ (1)
bekezdésének a) pontja értelmében 2012. március 1-jén hatályát vesztette a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény.
A hivatkozott jogszabályi változásokra figyelemmel szükséges a tárgykörben hozott, és
jelenleg még hatályban lévő „a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi
juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról” szóló önkormányzati
rendelet, továbbá a „polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről” szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése és az új
törvényi felhatalmazás alapján új rendelet megalkotása.
A Kttv. 237.§-ának rendelkezései alapján az önkormányzati képviselő-testületnek rendeletben
kell szabályozni a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére biztosítható szociális,
jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, valamint szociális és kegyeleti támogatásokat.
A korábban két rendeletben szabályozott közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kérdések
egy rendeletben is szabályozhatóak, melyre az alábbiak szerint teszek javaslatot:
A rendelet-tervezet három juttatást tartalmaz. A javasolt juttatási formák beletartoznak a
törvényben meghatározott rendeletalkotási tárgykörbe. A juttatások adhatóak, tehát nem
kötelezőek. A juttatások fedezetét lehetőség szerint a tárgyévi költségvetésben biztosítja a
Képviselő-testület.

A Kttv. 152. § (2) bekezdése alapján a juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője - jegyző - a
Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
A rendelet-tervezet a juttatások felsorolásán kívül tartalmazza még a Kttv. 234. § (3)
bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében meghatározott illetménykiegészítés mértékét,
amely a korábbi rendeleti szabályozásunkból kerül átvételre.
A közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti szabályokról
rendelkező 2012. évi V. törvény 17. § előírása szerint a köztisztviselőnek a Kttv.
hatálybalépésekor érvényes illetménye annak a jogviszonyának a fennállásáig tart, amelyben a
köztisztviselő számára az illetménykiegészítést megállapították, nem csökkenthető oly
módon, hogy a helyi önkormányzat csökkenti vagy megszünteti az illetménykiegészítést.
A felsőfokú és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek járt és az új rendelettervezetbe változatlanul átemelt 20 %-os mértékű illetménykiegészítés költségvetési
többletforrást nem jelent, ennek fedezetét a költségvetés tartalmazza.
A törvény rendelkezése szerint az illetménykiegészítés tárgyévre, 2013. évre vonatkozóan
állapítható meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt
rendelet-tervezet alapján a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Hatásvizsgálat
1. A tervezett rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetés hatásai: A rendelet
megalkotásának társadalmi hatása, hogy a közszolgálati tisztviselők jogosultak a rendeltben
meghatározott juttatások igénybevételére. A rendelet elfogadása az önkormányzat
költségvetésére többletkiadással nem jár.
2. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendelet elfogadásának környezeti és
egészségügyi következményei nincsenek
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet szabályai az Önkormányzat
számára nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály megalkotását a 2012. március 1-jén hatályba lépett új Kttv.
indokolja, amelynek felhatalmazása alapján az önkormányzatnak e tárgykörben
rendeletalkotási kötelezettsége van.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: E feltételek a Polgármesteri Hivatalnál a jogszabály alkalmazásához rendelkezésre
állnak.
Úrkút, 2013. február 28.
Fülöp Zoltánné

polgármester

-T e r v e z e tÚrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013.(…) önkormányzati rendelete
az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati
ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 237.§-ában, a 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Polgármesteri
Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre
terjed ki.
(2) A 2.§-ban foglalt rendelkezéseket a polgármesterre is alkalmazni kell.
2.Juttatások, támogatások
2.§ (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői az alábbi
juttatásokban, támogatásokban részesülhetnek:
a)
illetményelőleg,
b)
kegyeleti támogatás,
c)
képzési, továbbképzési támogatás.
(2) A juttatás és támogatások fedezetéül szolgáló, az önkormányzat éves költségvetésében
biztosított keretösszeget a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint kell felhasználni.
3. Az illetménykiegészítés szabályai
3.§ (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2013. évre vonatkozóan az
illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
(2) A középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2013. évre vonatkozóan az
illetmény- kiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
5. Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
a) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a köztisztviselők szociális, jóléti,
kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról”
szóló 8/2001.(X.17.) önkormányzati rendelete,
d) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a „polgármesteri hivatalban
foglalkoztatott
köztisztviselők
illetménykiegészítéséről”
szóló
14/2003.(VII.22.)
önkormányzati rendelete.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet kihirdettem:
Úrkút, 2013. március …..
Rostási Mária
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A jogszabály megalkotását a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény indokolja,
amelynek felhatalmazása alapján a Képviselő-testületnek a juttatásokkal és támogatásokkal
összefüggésben a törvény keretei között rendeletben kell szabályoznia a szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásokat, valamint szociális és kegyeleti támogatásokat.

Részletes indokolás
1.§-hoz
E paragrafus meghatározza a rendelet hatályára vonatkozó szabályokat
2.§-hoz
A Kttv. 237.§-a alapján e szakasz a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére biztosítható
juttatásokat és támogatásokat határozza meg.
3.§-hoz
A Kttv. 234.§ (3) és (4) bekezdései alapján a felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai
végzettségű köztisztviselőknek adható illetménykiegészítés mértékét szabályozza ez a rendelkezés.
4.§-hoz
A rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályokat határozza meg ez a paragrafus

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

__________________________________________________________________

Szám:32-4/7/2013.

ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 21.-i ülésére.

Tárgy: Az ebtartásról szóló 12/2005. (X.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ebtartásról szóló 12/2005. (X.18.) önkormányzati rendelet tartalmazza az ebek
tartására és a kóbor ebek befogására vonatkozó rendelkezéseket.
A 146/2011. (XII.2.) AB határozat (továbbiakban: AB határozat) szerint a
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) megalkotásával a korábbi „jogi helyzet
alapvetően megváltozott, mivel addig nem volt a kedvtelésből tartott állatok tartásáról
országos szintű jogi szabályozás, amelyhez az önkormányzatoknak igazodniuk
kellett volna. 2010 óta már van ilyen, így a továbbiakban a kedvtelésből tartott állatok
tartásának szabályozása nem lehet a helyi önkormányzatok képviselő-testületének
biztosított jogalkotási tárgya.”
Az AB határozat megsemmisítette azt a helyi rendeleti előírást, amely
háztartásonként meghatározta a kedvtelésből tartható ebek és macskák számát.
Kimondta, hogy önkormányzati rendelet a Korm. rendelet 14. § (2) és (8)
bekezdésében rögzítetteken túl nem állapíthat meg helyi szabályokat a kedvtelésből
tartott állatokra vonatkozóan.

Korm.rendelet 14. § (2): „A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat
tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező
lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.”
14. § (8): „A csoportosan tartott állatok esetében – hacsak az adott fajra vonatkozó
tudományosan elfogadott ismeretekből más nem következik – a tartási helyet úgy
kell kialakítani, hogy mindegyik egyed versengés és agresszió nélkül egy időben
hozzáférjen az etető-, itató-, fürdő-, pihenő-, illetve búvóhelyéhez.”
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. §-a
rendelkezik a kóbor állatok befogásáról és tartásáról, a kedvtelésből tartott állatok
tartását pedig a fent hivatkozott Korm. rendelet szabályozza. Így az ebtartásról szóló
12/2005. (X.18.) rendeletet javaslom hatályon kívül helyezni.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés és a mellékletet képező rendelet-tervezet megvitatását, majd
azt követően az elfogadását.
Úrkút, 2013. március 6.
Fülöp Zoltánné
polgármester

„Tervezet”
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének
…./2013. (III….) önkormányzati rendelete
az ebtartásra vonatkozó szabályokról szóló 12/2005. (X.18.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 32. cikk (3)
bekezdése, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvény 48/a §-ában foglaltak szerint, a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

1. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Úrkút Község

Önkormányzati Képviselő-testületének az ebtartásra vonatkozó szabályokról
szóló 12/2005. (X.18.) önkormányzati rendelete.
2. § (1) Ez a rendelet 2013. március…-én lép hatályba.

(2) E rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2)
bekezdése alapján 2013. március…-én hatályát veszti.

Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

Indokolás
1. §-hoz

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.6.)
Korm. rendelet részletesen tartalmazza az állatok tartására vonatkozó előírásokat. A
Korm. rendelet 14. § (2) és (8) bekezdésében rögzítetteken túl az önkormányzat nem
állapíthat meg helyi szabályokat a kedvtelésből tartott állatok darab számára

vonatkozóan. Továbbá az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 48/A §-a rendelkezik a kóbor állatok befogásáról és tartásáról.
2. §-hoz

A rendelet hatályba lépésről rendelkezik

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

Szám:32-4/8/2013.
ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 21.-i ülésére.
Tárgy: Beszámoló Úrkút Község 2012 évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése kimondja „ A
rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság
illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a
település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”
Fenti jogszabályi kötelezettségnek megfelelően Timár Krisztián rendőr őrnagy
alosztályvezető beterjesztette fenti tárgyú beszámolóját.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, majd az
alábbi határozati javaslatot fogadja el.
Úrkút, 2013. március 14.

Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületet az Ajkai Rendőrkapitányság által
beterjesztett „Úrkút község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról” szóló beszámolóját
elfogadja/nem fogadja el.

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY
8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. (: 88/500-980/40-22, fax: 40-84
E-mail: lorandg@veszprem.police.hu

Ügyszám: 19060/

/2013. ált.

Jóváhagyom:
Szoboszlai Tibor r. alezredes
mb. rendőrkapitány

BESZÁMOLÓ

Úrkút község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal
kapcsolatos feladatokról

Tisztelt Képviselő-testület!

Úrkút község képviselő-testületének felkérésére – a 2013. áprilisára tervezett ett
önkormányzati beszámoló miatt – a közrend- és a közbiztonság helyzetét a
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§. (4) bekezdésére figyelemmel az
alábbiak szerint értékelem.
A legutóbbi beszámolót 2012. márciusában végeztük, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.

I.

A terület leírása, az ellenőrzött települések

Úrkút község a legutóbbi adatok alapján közel 2100 főnek ad otthont és 2013 hektáron terül el.
Közbiztonsági szempontból az Ajkai Rendőrkapitányság ellenőrzése alá tartozik. A körzeti megbízott
tevékenységi körébe tartozik még Zsófia puszta és Kab-hegy térségekben a rendőri jelenlét
megteremtése, közbiztonság fenntartása.
A település a 7308. számú útvonalon közelíthető meg gépjárművel, Ajka és Veszprém felől, minek
következtében időszakosan megnövekszik az átmenő forgalom a településen.

Úrkút község az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó többi településhez képest
bűnügyileg kevésbé fertőzöttnek mondható.

A településen a körzeti megbízotti szolgálatot 2009. január 1-től Pintér Balázs r. ftőrm. látja el.

II.

Az előző beszámoló óta a bűnözés- és a bűnüldözés alakulása a területe

A település a földrajzi helyzete, a képviselő-testület munkája, a körzeti megbízotti jelenlét és a
lakosság hozzáállása miatt a többi településhez képest kedvező helyzetben van, hiszen a településen
az itt lakók és az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett összes bűncselekmény
számához képest a bűncselekmények száma csekély.
Az ismert elkövetőssé vált bűncselekmények alanyi körének döntő többséges a felnőtt korú
lakosságból került ki.
A 2012-es évben Pintér Balázs r. ftőrm. 6 büntetőügyet dolgozott fel, valamint több esetben aktívan
segített a bűnügyi osztálynak,.

A hatóság tudomására jutott bűncselekmények az alábbiak szerint alakultak:

Sorszám

1

Az elkövető

Ügyszám

Az
69
elrendelésko

Tényállás

Rendőri jelentés
alapján eljárás indult

Elrendelés

Egyesítve
korábbi

befejezé
s
dátuma

Befej
ezés
módj
a

r ismert volt.

büntetőügyhöz
H. A. Úrkút …………..
sz. alatti lakos ellen,
aki 2012.01.14 napon
17:05 óra körüli
időben Úrkút, Rákóczi
utca 27. sz. alatti
helyen, a lakásában
ököllel verte az
édesapját
………………... A
mentők mindkét
személyt Ajka
kórházba szállították.
A sértett sérülése 8
napon belül gyógyuló,
a feljelentett Sümeg
pszichiátriára utalva,
ahova a Mentők
elszállították.

2

Az
194
elrendelésko
r ismert volt.

Rendőri jelentés alapján
eljárásd indult K.S.L. úrkúti
lakos ellen, aki 2012.02.11
napon 19:00 óra körüli
időpontban időpontban
K.S-né Úrkút-Zsófiapusztai
inagtlanában szóváltást
követően K.J-t késsel
megszurkálta. K.J. sérülése
8 napon belül gyógyuló.

2012.02.11.

2012.06. Váde
11.
melés
i
javasl
at.

3

Az
216
elrendelésko
r ismert volt.

Rendőri jelentés alapján
2012.02.15.
eljárás indult K.J. Úrkuti
lakos ellen, aki 2012. 02.
11-én 19:45 óra körüli
időben Úrkút Zsófiapusztán
lévő K.S lakásának ajtaját
minden előzetes kérés
nélkül berúgta, majd a
lakásban bántalmazta az
ott lakó K.S-t.

2012.03. Váde
28.
melés
i
javasl
at.

4

Ismeretlen
243
volt, de
felderítették.

Rendőri jelentés alapján
2012.02.21.
eljárás indult ismeretlen
tettes ellen, aki 2012. 02.
17. és 2012. 02. 20. közötti
időben Úrkút külterületén
a 14/A erdőrészen 6
köbméter vegyes tüzifát

2012.09. Váde
11.
melés
i
javasl
at

tulajdonított el. A lopással
okozott kár értéke:
80.000.- Ft
5

Ismeretlen
volt.

277

T. M. úrkúti lakos
2012.03.01.
feljelentése alapján Ajka
Rendőrkapitánysága
feljelentés kiegészítését
követően eljárást indított
ismeretlen tettes ellen, aki
2012. februárjában vagy
azt megelpőzően engedély
nékül kitermelt Úrkúrt 095/
hrsz-on nyilvántartott
erdőből 80 köbméter fát. A
lopással okozott kár: 1,2
millió forint.

2013.03. Felfüg
29.
gesztv
e,
ismer
etlen
marad
t.

6

Ismeretlen
305
volt, de
felderítették.

Dr. V. T. porvai lakos a 2012.03.10.
VMKH Erdészeti
Igazgatósága
képviselője
feljelentése alapján
eljárás indult
ismeretlen tettes
ellen, aki 2012.02.29e és 2012. 03. 09-e
közötti időben Úrkút
095/1 helyrajzi számú
erdőterületről 7
köbméter fát
eltulajdonított el. A
bűncselekménnyel
okozott kár : 105.000
forint.

2012.03. Váde
28.
melés
i
javasl
at.

7

Ismert volt.

364

K.Sné Úrkút Zsófiapusztai
2013.03.23.
lakos feljelentést tett N. J
ellen aki 2012. januárjában
nem engedte be őt az
Úrkút Zsófiapuszta 020/47
hrsz-ú saját tulajdonát
képező ingatlanába.

2012.03. Áttéte
29.
l
bírósá
gra.

9

Ismeretlen
volt.

720

F. Z. polgármester Úrkút
Község Önkormányzata
nevében tett feljelentése
alapján eljárás indult
ismeretlen tettes ellen, aki

2012.08. Fefüg
10.
gesztv
e,
ismer
etlen

2012.06.13.

2012. 06. 11-én este és
2012.06.12-én 08:00 óra
közötti időben Úrkút,
Rákóczi utca 45. számmal
szemközti közterületről 3
db árokvédő 2 m x 0,5 m
-es vasrácsot tulajdonított
el. A lopással okozott kár
értéke: 300.000.- Ft

marad
t.

10

Ismert volt.

724

V. I. 8409 Úrkút,………….
szám alatti lakos
feljelentése alapján eljárás
indult volt élettársa,
…………. úrkúti lakos ellen,
aki 2012.06.12 napon
19.00 óra körüli időben
megjelent lakhelyén és
bement a lakásba, azért,
hogy onnan több tárgyat
elvigyen, amelyek szerinte
az ő tulajdonát képezik.
Ezen kívül ott tartózodása
közben folyamatosan
szidalmazta a sértettet és
kiabált vele.

2012.06.14.

Folyamat Felfüg
ban
geszté
sre
kerül,
mert
a
gyanú
sított
ismer
etlen
helye
n
tartóz
kodik.

11

Ismert volt.

737

…………. Úrkút …………. sz.
2012.06.18.
alatti tartózkodási hellyel
rendelkező lakos
feljelentést tett
………..Úrkút …………. sz.
alatti lakos ellen, aki
2012.06.12-én 19:00 és
20:00 óra közötti időben
Úrkút …………. sz. alatti
helyen megfenyegette a
feljelentőt, hogy meg fogja
veretni és kitoloncoltatja őt
az országból

2012.06. Feljel
20.
entés
elutas
ítása,
nem
állapít
ható
meg
sem
bcs.,
sem
pedig
szabál
ysérté
s.

12

Ismert volt.

739

………. Úrkút …………. sz
201.06.18.
alatti lakos feljelentést tett
volt élettársa …………. Úrkút

2012.06. Áttéte
20.
l
városi

…………….. alatti lakos ellen,
aki 2012.06.13-án 19:00 és
19:15 óra közötti időben
szóváltást követően
lakásában tettleg
bántalmazta.

bírósá
gnak.

13

Ismeretlen
volt.

771

……………………….. sz. alatti
lakos feljelentése alapján
eljárás indult ismeretlen
tettesek ellen, akik
2012.06. 24-ét megelőző
időben Úrkút ………….. sz.
alatti helyen
megfenyegették a
feljelentőt, hogy
takarodjon el az országból,
ha jót akar magának, mert
meg fogják ölni.

2012.06.25.

2012.12. Váde
19.
melés
i
javasl
at.

14

Ismert volt.

778

Helyszíni szemlét követően 2012.06.26.
eljárás indult ………… Úrkút
…… u. ... sz. alatti lakos
ellen, aki 2012.06.25-én
22:05 óra körüli időben
Úrkút belterületén a Petőfi
utcában gyalogosan
közlekedett, kézben tartott
mobiltelefonján ………..
hívta, Úrkút Petőfi u. 19.
szám irányából Úrkút
Petőfi u. 1. szám irányába
haladva. Amint észlelte a
V.I.által vezetett és a
tulajdonát képező …… frszú ….. szgk-t B.I. az úttest
közepén elállta a szgk
útját. V.I annak céljából,
hogy B. I-t kikerülje az
úttest menetiránya szerinti
bal oldalrahúzódott,
de B. Úr a gépjárműve elé
állva megállásra
kényszerítette őt. Ennek
során B. I. több alkalommal
tenyérrel ráütött az szgk.

2012.07. Váde
04.
melés
,
bírósá
g elé
állítás.

motorház tetejére majd
belerúgott a jármű jobb
első keréken található
dísztárcsába, valamint
ököllel a jobb első ajtó
üvegébe csapott. A
történtek hatására Varga
Irma elindítva járművét
ijedtében a helyszínről
távozott és csak a
helyszínelés során jött
vissza. A bűncselekmény
elkövetése során B.I.
8napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett.
15

Ismeretlen
volt.

820

2012.07.03.
Zs. H. Zs.Úrkút ….
szám alatti lakos
feljelentése alapján
eljárás indult
ismeretlen tettes
ellen, aki 2012.06. 29én 16:00 óra és
2012.07.02-én 07:30
óra közötti időben
Úrkút Mester u.
1.szám alatt található
napközi otthon
bekerített udvarán
található a
gyermekjátékok
tárolására használt
faház ablakának
befeszítésével
eltulajdonított egy
darab gyermek rollert.
A lopással okozott kár
értéke: 5.000 Ft., A
rongálással okozott
kár értéke. 1.000 Ft

2012.07. Felfüg
10.
gesztv
e,
ismer
etlen
marad
t.

16

Ismeretlen
volt.

824

S. J. Bakonyjákó ……… szám 2012.07.04.
alatti lakos a HM Verga Zrt
képviselőjeként tett
feljelentése alapján eljárás
indult ismeretlen tettes
ellen, aki 2012.06.19-e és
2012.07.02-a közötti
időben Úrkút, 9b és 9c

2012.07. Felfüg
31.
gesztv
e,
ismer
etlen
marad
t.

erdőrészéből tüzifát
tulajdonított el 27,66
köbméter mennyiségben. A
lopással okozott kár értéke:
474 231 forint
17

Ismeretlen
volt.

926

Úrkút Község
2012.07.20.
Önkormányzat
Polgármestere feljelentést
tett ismeretlen tettesek
ellen, akik 2012.07.19-re
virradó éjszaka az Úrkút,
Őskarszt területén
motorral közlekedtek és ott
több tárgyat is
megrongáltak.

2012.08. Feljel
06.
entés
elutas
ítása,
nem
állapít
ható
meg
sem
bcs.,
sem
pedig
szabál
ysérté
s.

18

Ismert volt.

953

M. E. V. Úrkút ………... szám 2012.07.27.
alatti lakos feljelentése
alapján eljárás indult férje
M. F. Úrkút …………. szám
alatti lakos ellen akivel
megromlott a házassága
ezért válni szeretne, ám a
férje 2012. májusától
kezdődően folyamatosan
zaklatja a feljelentőt és
öngyilkossággal is
fenyegetőzik, el akarja tőle
venni a gyermekeit.

2013.01. Váde
25.
melés
i
javasl
at.

19

Ismert volt.

981

Rendőri jelentés alapján
2012.08.02.
eljárás indult H. Á.
Úrkút……. szám alatti lakos
ellen, aki 2012.08.01-én
16:45 óra körüli időben
Úrkút, ……………... sz. alatti
helyen a lakásukban saját
édesapjára
……………………………….. szám
alatti lakosra rátörte az

2012.09. Áttéte
28.
l
bírósá
gnak.

ajtót, majd ütlegelte, ágyra
lökte, bántalmazta. A
sértett a bántalmazás
következtében nem
szenvedett sérüléseket.
20

Ismeretlen
volt.

985

Ajka Rendőrkapitányság
2012.08.03.
nyomozást rendelt el Úrkút
Község Önkormányzatának
feljelentése alapján
ismeretlen tettes ellen, aki
2012.07.29-ei hétvégén
tönkre tette az Úrkút
Rákóczi u. 43. számú ház
előtt felállított információs
táblát.

2012.09. Felfüg
19.
gesztv
e,
ismer
etlen
marad
t.

21

Ismeretlen
volt.

1000

Ajkla Városi Ügyészség
feljelentés kiegészítését
rendelt el K. S.Úrkút
Zsófiapusztai lakos
feljelentése alapján
ismeretlen tettes ellen, aki
2008.01.01 és 2012.07.17
között 00:00 időpontban
8409 Úrkút, Zsófiapuszta
utca alatti helyen
magánlaksértés vétségét
követte el azáltal, hogy
engedély nékül
tartózkodott a feljelentő
tulajdonában lévő
lakásban.

2012.08.06.

2012.08. Feljel
13.
entés
elutas
ítása,
nem
történ
t sem
bcs.,
sem
szabál
ysérté
s.

22

Ismeretlen
volt.

1091

Ajka Rendőrkapitánysága
2012.08.22.
feljelentés kiegészítését
rendelte el. F. Z. Úrkút
polgármestere feljelentése
alapján ismeretlen tettes
ellen, aki 2012.08.20-án a
hajnali órákban 01.00 óra
körüli időben az úrkút
Rákóczi u. 47. szám alatt
található Honi ABC melletti
járdaburkolatot felbontotta
és a betondarabokkal a

2012.10. Felfüg
01.
gesztv
e,
ismer
etlen
marad
t.

lámpabúrát széttörte,
valamint feltételezhetően
az Úrkút Május 1 téren lévő
( volt mozival szembeni
területen) a villanyoszlop
szekrényét lefeszítette és a
kábeleket kirángatta,
megrongálta. Az okozott
kár:20.850 Ft.
23

Ismeretlen
volt.

1160

T. P. Ajka Kossuth u. 2012.09.03.
12. szám alatti lakos
feljelentése alapján
eljárás indult
ismeretlen tettes
ellen, aki 2012.09.02én 03:00 óra körüli
időben Úrkút, Május 1.
téren található Mini
friss vegyesbolt
ajtajának az ablakát
betörte és boleró
italporokat
tulajdonított el. A
lopással okozott kár
értéke: 18.000.- Ft
Rongálási kár:
60.000.- Ft.

2012.10. Felfüg
01.
gesztv
e,
ismer
etlen
marad
t.

24

Ismert volt.

1256

K. J. Úrkút, Zsófia puszta
2012.09.25.
alatti lakos feljelentést tett
férje, K. J. ellen, aki közös
lakásukban folyamatosan
zaklatja, sértegeti.

2012.11. Nyom
22.
ozás
megsz
üntet
és.
Nem
állapít
ható
meg
bcs.
elköv
etése.

25

Ismeretlen
volt.

1305

B. J. Budapest,
…………………….. szám alatti
lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki
2012.09.15 és 2012.10.04.
közötti időben az Úrkút,

2012.11. Felfüg
10.
gesztv
e,
ismer
etlen
marad

2012.10.05.

Zsófiapusztán található
házuk melléképületébe
ismeretlen módszerrel
behatolt és onnan
eltulajdonított egy 3
lépcsős, kitolható
aluminium létrát, valamint
2 m3 vágott vegyes fát. A
lopással okozott kár:
74.000,-Ft.

t.

26

Ismert volt

1370

Rendőri feljelentés alapján 2012.10.19.
indult eljárás Kertész S. L.
Úrkút, Zsófia-puszta-i lakos
ellen, aki 2012.10.18. 20:30
órát megelőző időben
nevelőapját, N. J. Úrkút,
Zsófia-puszta-i lakost
szóváltást követően
fojtogatta.

2012.10. Áttéte
24.
l
városi
bírósá
gra.

27

Ismeretlen
volt

1414

P. J. úrkúti lakos
2012.10.30.
feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki
2012.09.01-e és
2012.10.28-a közötti
időben a lakóházához
tartozó garázsba
ismeretlen módszerrel
behatolt és onnan
eltulajdonított 4 db
alumínium felnit gumikkal
együtt.150.000 Ft.
értékben.

2012.11. Megsz
08.
üntet
és –
szabál
ysérté
si
érték
miatt.
Abba
n az
elköv
ető
ismer
etlen
marad
t.

28

Ismert volt

1644

T. G. Úrkút, …… szám alatti
lakos feljelentést tett T. J
és tsai. ellen, akik
2012.12.16-án 19:00 óra
körüli időpontban és azt
megelőzően többször
Úrkuton, az utcán trágár
kifejezésekkel illették és

2012.12. Áttéte
20.
l
városi
bírósá
ghoz.

2012.12.17.

szidalmazták.

Az ismeretlen tettes ellen indított nyomozásokra továbbra is főként vagyon elleni bűncselekmények
elkövetése miatt került sor. Az elkövetett 28 bűncselekményből 8 esetben nem sikerült megállapítani
a tettes személyazonosságát.
Folyamatos és visszatérő problémát jelent Zsófiapuszta néhány lakosa, de az ő esetükben is
kollégáink minden bejelentésre a helyszínre vonultak és megfelelően intézkedtek.

III.

A közbiztonság helyzete

A körzeti megbízott személyében 2009. január 1.-jén változás történt, azóta ezt a
tisztet Pintér Balázs r. ftőrm. úr látja el. Lehetőségeinkhez mérten igyekeztük
biztosítani, hogy a lehető legtöbb szolgálati idejét Úrkúton töltse.
Pintér úrral mind 2011-re, mind pedig a 2012-es évre a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
szerződést kötött saját gépjárművének szolgálati célú használatáról. Ez a 2013-as évre is megtörtént,
így a továbbiakban is reményeink szerint gyakran tudjuk biztosítani a településen a rendőri jelenlét.
Kollégánk fogadóórái meghirdetésre kerültek, az általános tapasztalat szerint azonban telefonon
keresik fel az állampolgárok ügyes-bajos dolgaikkal.

Többlet terheket ró ránk Zsófiapuszta és Kab-hegy, mivel a területen nagyobb
erdő, és a BM valamint az Antenna Hungária tulajdonában lévő objektumok
találhatók.
A terület erdészeivel fennálló jó kapcsolatnak köszönhetően kollégánk több
alkalommal látott el velük közös szolgálatot a jövőben is.
Szolgálatát vezényléses munkarendben látja el, amelynek lényegi eleme, hogy
kéthavi munkaidő-keretet kell teljesíteni. Ennek során átlagosan szolgálati idejének
70 %-át területén tudta tölteni.
Úrkút község területén jelenleg 18 fő rendelkezik lőfegyverrel, az ő rendszeres
időszaki ellenőrzését a körzeti megbízott elvégzi.
2012-ben Úrkúton közlekedési baleset nem történt, az idegenforgalmi szezon a település életére
nincs különösebb hatással.

A nyilvános helyek biztonsága jó szintű Úrkúton.

IV.

Lakossági közérdeklődést kiváltó ügyekről tájékoztatás

A kifüggesztett kmb. fogadóórákon 2012-ben nem jelent meg senki, illetve telefonon sem tett olyan
bejelentést, amely közérdeklődésre tartott volna számot.
2013-ban várható esemény lesz, hogy az analóg tv sugárzást az állam megszünteti és megtörténik a
teljes digitális átállás. Ennek során szakemberek fognak megjelenni a településen, és amennyiben
valahová nem tudnak bejutni, ott rendőri segítséget kérhetnek.
Az erről szóló részletes tájékoztatást a következő lakossági fórumunkon fogjuk megtartani.
V. A körzeti megbízott tevékenysége

A közterületi intézkedési mutatók:

2012. I – XII. hó
Pintér Balázs
Előállítás

7

Elfogás

2

Büntető feljelentés

4

Szabálysértési feljelentés

35

Biztonsági intézkedés

4

Helyszín bírság

32 fő / 194.000
Ft.

VI.

Megelőzési tevékenysége

A 2012-es évben a DADA és iskola rendőre program keretében a megelőzési előadóval közösen
tartott előadást a körzeti megbízott kolléga. Ennek során az általános iskola mindegyik osztályának
oktatása megtörtént.
A Szuperbringa program keretében az iskolás gyerekek kerékpáros közlekedésre oktatását hajtottuk
végre, amit 2013-ban, hasonlóan DADA programhoz, folytatni fogunk.

Szintén tervezzük az idősebb korosztály (65 év felett) megszólítását, amelynek részletes
egyeztetésére személyes megbeszélésünkön térünk ki.

VII.

Együttműködés

Úrkút területén bejegyzett polgárőr testület már évek óta nem működik. Ennek megalakításában, ha
szükséges, szintén minden segítséget meg tudunk adni, hiszen megítélésünk szerint a közbiztonság
fenntartása közös érdeke és feladata az önkormányzatnak és a rendőrségnek.

Próbálkoztunk és folyamatosan próbálkozunk is legalább 10 olyan személyt találni, aki alkalmas az
egyesületi szintű képviseletre és partnerünk lenne ennek felélesztésében.

2013. márciusában egy fővel már egyeztettünk ez ügyben. Benne lenne hajlandóság, most már
csupán a szükséges létszám hiányzik. Ehhez mindenképpen kérjük a testület bsegítségét!

Sajnálatos módon 2012. őszén az ORFK által a polgármesteri hivatalnak kiküldött kérdőívre kapott
válaszok alapján a település szubjektív közbiztonságát 1-esre, a legrosszabb szintűre értékelték.
Kapitányságunk ezt a döntést tudomásul vette, és mindent elkövetünk, hogy ez vélemény
megváltozzon rólunk. Bízom benne, hogy látható eredményeket hoz az, hogy a körzeti megbízottat
nem vonjuk el a területéről, ezzel garantálva a szinte állandó rendőri jelenlétet.
A napi járőr útirányainkba beépítettük Úrkút települést is, így az ajkai szolgálat is minden 12 órás
periódusban megjelenik a településen.

Azonnal reagáltunk arra a lakossági felvetésre, hogy a község területén sokan gyorsan hajtanak át,
ezért március hónaptól rendszeres sebességellenőrző szolgálat lesz Önöknél.

VIII.

Összegzés

Úgy véljük, hogy az Ajkai Rendőrkapitányság eddig megfelelő szinten tudta biztosítani a község
közbiztonságát, azonban a kapott negatív kritikát megfogadtuk, és még intenzívebben igyekszünk
figyelni a település lakóinak kívánságaira.
2013-as évi tevékenységünk fő célja a közbiztonságának és a közterület rendjének fenntartása, a
megelőzési tevékenységünk fokozása, és a lakosság szubjektív biztonságérzetének jó szintre emelése

A jövőben is szeretnénk a községben a körzeti megbízott és a hétvégi fokozott ellenőrzések, a
Készenléti Rendőrség erőinek bevonása útján megvalósítani az állandó, de legalább is nagyfokú
rendőri jelenlétet.

A település esetében igyekszünk figyelembe venni a területen elkövetett bűncselekmények
jellemzőit, az önkormányzati beszámolók tapasztalatait, a lakosság elvárásait.
Ezek alapján eddig is törekedtünk törekszünk, a délutáni és éjszakai szolgálat gyakoribbá tételére a
bűncselekmények megelőzése, megakadályozás érdekében.
A szolgálatok tervezése során nagyobb figyelmet fordítunk a külterületek ellenőrzésére, a falopások,
vadkilövések megakadályozására.

Tisztelt Képviselő Testület!

A jelenlegi helyzetet figyelembe véve úgy gondolom, hogy Úrkút község közbiztonság helyzete a
negatív kritika ellenére megfelelőnek mondható.
Alapvetően közös érdek, hogy minden településen legyen ott élő, de legalább állandóan ott dolgozó,
„saját” rendőr.
Ennek az elvárásnak nem minden esetben tudtunk megfelelni, de igyekszünk ezen változtatni!

Kérem a jelenlévőket, hogy a rendőrséget és a községet érintő problémákkal és egyéb
észrevételeikkel bizalommal forduljanak az új körzeti megbízott kollégához!

Tájékoztatóm befejezéseként a magam és a rendőrkapitányság vezetése nevében szeretném
megköszönni Önöknek az eddigi munkánkhoz nyújtott segítségüket.

Kérem Önöket véleményezzék az általunk végzett munkát, és javaslataikkal járuljanak hozzá ahhoz,
hogy szolgálatunkat továbbra is az Önök érdekében, az Önök által elvárt színvonalon végezhessük.

Ajka, 2013. március 14.

Timár Krisztián r. őrgy.
alosztályvezető

Egyetértek:
Loránd György r. alezredes
osztályvezető

Községi Önkormányzat Polgármesterétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Szám:………/2013.

Előterjesztés
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március …-i ülésére.
Tárgy: 2013. évi összesített közbeszerzési tervéről
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselő Testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 33. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a 6.§ (1) a) - d) pontjában meghatározott
ajánlatkérők a költségvetési év elején,- legkésőbb március 31-ig – éves, összesített
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni, az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
A Kbt. 33. § (3) bekezdésében foglaltak szerint „ A közbeszerzési terv nem vonja
maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának
kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre
vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, Úrkút Község Önkormányzata 2013. évi
összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerint hagyja jóvá.
Úrkút, 2013. március 11.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat:
Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete
……./2013. (III…..) önkormányzati határozata
Úrkút Község Önkormányzata 2013. évi összesített közbeszerzési tervéről
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény
33. § (1) bekezdése alapján elfogadja Úrkút Község
Önkormányzata 2013. évi összesített közbeszerzési tervét e határozat melléklete
szerint.

Közbeszerzési terv
2013 évre
Ajánlatkérő neve: Úrkút Község Önkormányzata
Székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
I.

Építési beruházások

Beruházás
meghatározása,
megnevezése

II.

Beszerzés
tervezett kezdete

megjegyzés

Szolgáltatás beszerzések

Beszerzés
meghatározása,
megnevezése

III.

Beruházás
becsült értéke
( nettó, e Ft)

Beszerzés becsült értéke
(nettó, e Ft)

Beszerzés tervezett
kezdete

Megjegyzés

Beszerzés tervezett
kezdete

Megjegyzés

Áru beszerzések

Beszerzés
meghatározása,
megnevezése

Beszerzés becsült értéke
(nettó, e Ft)

Úrkút Község Önkormányzata 2013. évben nem tervez az előírt közbeszerzési
értékhatárt elérő értékű áru beszerzést és szolgáltatás megrendelést.
Úrkút, 2013. március 11.
Fülöp Zoltánné
polgármester

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:32-4/10/2013.
ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület 2013. március 21-i ülésére
TÁRGY: AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDEJE ÉS AZ ÓVODAI FELVÉTELI KÖRZET
MEGHATÁROZÁSA
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. §
(2) b) bekezdése értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés
módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének
időpontjáról.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is,
aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
Az Nkt. 49. § (1)-(2) bekezdése előírja, hogy az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés
alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik
életévének betöltése után vehető fel. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell
felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről,
átvételről az óvoda vezetője dönt.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) előírja, hogy a
fenntartó az óvodai beiratkozás idejét a határidőt megelőzően legalább harminc
nappal köteles nyilvánosságra hozni, az óvodai felvételi körzet közzétételét pedig az
Nkt. 49. § (3) bekezdése írja elő.
A felvételi körzethatárok megállapítása során javasolt a község teljes közigazgatási
területének meghatározása.
A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a határozat-tervezetben
foglaltak szerint döntsön.
ÚRKÚT, 2013. február 18.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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HATÁROZAT-JAVASLAT
1.

A Képviselő-testület a 2013/2014. nevelési évtől az
óvodák felvételi körzetét az alábbiak szerint határozza meg:
Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda: a község teljes közigazgatási területe

2.

A Képviselő-testület a Úrkúti Napközi Otthonos Óvodában
a gyermekek óvodai felvételi időpontját 2013.május 7. napjától 2013. május 8
napjáig 8 órától 16 óráig tartó időszakban határozza meg.

Határidő:
Felelős:

2013. április 3.
Óvoda vezetője
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KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.: onkurkut@vnet.hu
________________________________________________________________________

Szám:34-4/11/2013.
ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 21.-i ülésére.
Tárgy: Viziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunknak, mint ellátásért felelősnek a víziközmű szolgáltatásról szóló
2011. éci CCIX. törvény 11. § és 26. § rendelkezései szerint a víziközmű-szogáltatási
ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készítenie. A gördülő
fejlesztési terv nem más, mint egy hosszú távú, felújítási és pótlási, valamint
beruházási tervrészből álló terv. Ezt a kötelezettséget, amennyiben vagyonkezelési
szerződés formájában történik az üzemeltetés, a vagyonkezelő is felvállalhatja. Úrkút
esetében (üzemeltetési) vagyonkezelési szerződés áll fenn, és a DRV Zrt. a
mellékelt levél szerint térítésmentesen kész átvállalni ezen gördülő fejlesztési terv
elkészítését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
1. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról

szóló 2011. évi CCIX. törvény által a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú
biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként előírt, 15
éves időtávra szóló gördülő fejlesztési terv térítésmentes előkészítésével
megbízza a DRV Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)
2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a határozat

megküldésével a DRV Zrt-t értesítse, és a gördülő fejlesztési terv
térítésmentes elkészítését rendelje meg.
Felelős: Fülöp Zoltánné polgármester
Határidő: azonnal
Úrkút, 2013. március 5.

Fülöp Zoltánné polgármester

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

Szám:32-4/12/2013.
ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 21.-i ülésére.

Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához és az önrész biztosításához.
Az előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet (továbbiakban: Rendelet)
pályázati lehetőséget biztosít az önkormányzati fenntartású közművelődési
intézmények számára, így az úrkúti önkormányzat fenntartásában működő közösségi
ház számára is, hogy elavult berendezéseit, és technikai eszközeit lecserélje, illetve
gyarapítsa.
A közösségi ház műszaki berendezései hiányosak, és az elmúlt évek alatt olyan
állapotba kerültek, hogy használatuk ellehetetlenült, valamint a szabadtéri
előadásokhoz feltétlen szükség van a színpad fedésére.
Fenti pályázatot a fenntartó önkormányzatnak kell benyújtania a Magyar
Államkincstár részére elektronikus, valamint postai úton is. A benyújtási határidő:
2013. március 25. napja.
A Rendelet 2. §-a szerint a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
összege a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott
összeg 34 %-a, valamint a 3. §-a szerint a központi támogatás érdekeltségnövelő
szerepének biztosítása érdekében a támogatás mértékét a rendelkezésre álló saját
forrás arányában kell megállapítani.
Az önkormányzatnak a megpályázni kívánt összegnek 3.280.000 Ft-nak az önrészét
kell biztosítani. Amennyiben az önkormányzat a 30 %-os önrészt, vagyis a 984.000.Ft-ot biztosít, úgy a pályázat elnyerése esetén a támogatás összege 2.296.000.- Ft.
1

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a gazdasági tartalék terhére 984.000.Ft. önrész biztosítható.
A megpályázott összeg részletezését az előterjesztéshez mellékelem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását a pályázat beadásához és a 30 %os önrész biztosításához.

Úrkút, 2013. március 9.

Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1) a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján pályázatot nyújt
be/nem nyújt be a Magyar Államkincstár felé az önkormányzat tulajdonában
lévő közösségi ház színpad és technikai berendezései felújítására.
2) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igénylés határidőben
történő benyújtásáról.
3) a pályázathoz 30 %-os, azaz 984.000 Ft önrészt biztosít az önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletben a
gazdasági tartaléka terhére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő:2013. március 25.

Melléklet a 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján kiírt pályázathoz
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Megnevezés

Leírás

Beszerzés tárgya

Becsült bruttó költsége

Közösségi ház
rendezvény terme

A már meglévők
mellett,több nyugdíjas
és gyermekprogram
indult el. Hetente több
nagy létszámú
foglalkozás, előadás és
közösségi
tevékenységet fogad
be a terem

200 db egymásba
rakható műanyag szék
beszerzése

200.000.- Ft.

Internet terem

Az épület egyre
gyakrabban szolgál
nemcsak program- és
közösségi
helyszínként,hanem
információs pontként is
a község lakói részére.

2 db korszerű számító
gép beszerzése a
szükséges
szoftverekkel, valamint
sz.gép asztallal,

500.000.- Ft.

udvari terület kezelése

A füvesített nagy
kiterjedésű kert
megnövelte a külső
munkálatokat (fűnyírás,
hólapátolás)

1 db korszerű, könnyen
kezelhető több
funkciós
(gyüjtőkosaras fűnyíró)

80.000.- Ft.

Színpad felújítása

A több funkciójú
(rendezvény teremben
és kültéren is
használható) színpadot
szabadtéren is
használhatóvá kell
tenni megfelelő
fedéssel

1 db színpad fedés

2.500.000.- Ft.

székkel.
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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:32-4/13/2013.

ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület 2013. március 21.-i ülésére.
Tárgy: A gyermeknap megrendezéséhez költség-hozzájárulás.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Óvodai és az Iskolai Szülői Munkaközösség – immár több éves hagyományt
követve – 2013 évben közösen szervezik a gyermeknapot. Kérelemmel fordultak a
Képviselő-testülethez – kérelem mellékelve - , hogy az önkormányzat egy konkrét
program finanszírozásával támogassa a rendezvényt.
Az elmúlt évek gyermeknapi rendezvényére az önkormányzat biztosította a
tulajdonában lévő sportpálya területét, minden esetben a helyszínre szállította a
színpadot, melyet az önkormányzat közfoglalkoztatottai szereltek össze, valamint
biztosította a mobil wc-ket.
Fentieken kívül az elmúlt évben 110.000.- Ft értékben a légvár költségeihez járult
hozzá az önkormányzat. Ez az összeg az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
is rendelkezésre áll.
Kérem fentiek szíves megtárgyalását, majd a határozati javaslat elfogadását.
Úrkút, 2013. március 8.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (III.21.) önkormányzati határozata
a gyermeknap megrendezéséről
A Képviselő-testület:
1) támogatja 2013. május hónapban a gyermeknap megrendezését.
2) a) gyermeknap megrendezésének költségeihez 110.000 Ft-al járul hozzá,
mely összeg Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi
költségvetésében rendelkezésre áll,
b) Az a) pontban megjelölt összeget az általános gazdasági tartalék
előirányzatának terhére …..Ft-al megnöveli /nem növeli meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. május.
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Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tárgy: Műfüves labdarugó pálya építésére irányuló pályázat benyújtásáról
ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 21-ei ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Úrkút SK már a 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása során is
szóban jelezte, hogy 2013. évben ismét lehetőség nyílik műfüves pálya építésére
pályázati forrásból.
A pályázatban szereplő projekt várható megvalósítási költsége 20 x 40 m-es pálya és
környezetének kialakítása esetén 28 millió Ft. A sportkör tájékoztatása szerint ez
esetünkben 20-22 millió Ft lenne, hiszen nem kell külön világítást kiépíteni.
A beruházás költségeiből a 70 %-ot a társasági adóból az MLSZ vállalja, 30 %-ot az
önkormányzatnak kell előteremtenie. Ez a mi esetünkben megközelítőleg 6,6-7 millió
Ft-ot jelentene.
A pályázatokról az MLSZ Megyei Társadalmi Elnökség javaslatára az MLSZ
Elnöksége dönt.
Az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósága írásban is kifejezte támogatását, ennek
ellenére az önkormányzat előtt álló – beruházási, útfelújítási - feladatok magas
költségterhei miatt jelenleg nem javaslom a pályázat benyújtását.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését.
Úrkút, 2013. március
Fülöp Zoltánné
polgármester
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. (III.21.) önkormányzati határozata
műfüves focipálya építéséhez pályázat
A Képviselő-testület a műfüves focipálya építésére kiírt
pályázathoz kapcsolódó előterjesztést megtárgyalta és
a) az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programhoz
kapcsolódó pályázat benyújtásával egyetért, és az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
…………….. szakfeladat terhére a 7 millió forint saját
részt biztosítja

b) az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programhoz
kapcsolódó pályázat benyújtásával a saját erő hiánya
miatt nem ért egyet, illetve pályázatot nem nyújt be.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2013. április 16.

