ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
1/2018. (I.18.) határozat
Tárgy: Úrkút Község Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkút Község Önkormányzata
Beszerzési Szabályzatát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

1. melléklet az 1/2018. (I.18.) határozathoz
BESZERZÉSI SZABÁLYZAT
Alapelvek
1. §
Jelen beszerzési szabályzat célja, hogy a mindenkori költségvetési törvény megállapított
közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, továbbá a közbeszerzési eljárási kivételek alá tartozó
árubeszerzések, építési beruházások és szolgáltatások igénybevétele esetén meghatározza
azokat az eljárási szabályokat, melyeket az Önkormányzat éves költségvetése terhére
megvalósított beszerzések lefolytatása során alkalmazni kell.
A beszerzési eljárásban az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő, köteles biztosítani, a vállalkozás,
mint Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát.
Ajánlatkérőként az Önkormányzatnak azonos bánásmódot kell biztosítania az ajánlatkérésben
résztvevő Ajánlattevők számára.
Ezen szabályzatban biztosított jogokat és kötelezettségeket azok rendeltetésével összhangban,
a jóhiszeműség követelményének megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni.
Szabályzat hatálya
2. §
(1) Jelen szabályzat hatálya az olyan beszerzésekre terjed ki, amelyekre a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai nem terjednek ki:
- közbeszerzési értékhatár alatti értékű beszerzések,
- közbeszerzési kivételi körökbe tartozó beszerzések.
A közbeszerzési eljárás keretében lefolytatandó beszerzések szabályait a Közbeszerzési
Szabályzat tartalmazza.
(2) Jelen szabályzat alkalmazása során az (1) bekezdésre figyelemmel beszerzésnek kell
tekinteni az árubeszerzést, építési beruházást, valamint szolgáltatás megrendelését is (a
továbbiakban: beszerzés).
(3) Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló beszerzésekre kell
alkalmazni.
(54) Amennyiben a beszerzésre pályázat keretében kerül sor, a jelen szabályzatban foglaltak
mellett a pályázati dokumentációban foglaltakra is figyelemmel kell lenni.
Jogforrások
3. §
A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai:
- Magyarország Alaptörvénye,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. ( a továbbiakban: Ptk. ),
- a mindenkori költségvetési törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht. ),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII. 31. ) Korm.rendelet(

a továbbiakban: Ávr. ),
- az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint
- az Önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzata.
Ajánlatkérő nevében eljáró személyek
4. §
Ajánlatkérő nevében eljáró és a közbeszerzési értékhatárig döntő személy – eltérő eseti döntés
hiányában – a Úrkút Község Önkormányzata esetében a Polgármester.
Az ajánlatkérés előkészítése, valamint végrehajtása és ellenőrzése során az ajánlatkérő nevében
eljáró – indokolt esetben külső tanácsadó igénybevételével – önállóan jár el.
Kivételek
5. §
(1) Nem kell jelen szabályzat szerinti beszerzési eljárást lebonyolítani, ha:
a) a beszerzés nettó 200 000 Ft alatti becsült értékű,
b) az Önkormányzat egyedi esetben ennek megfelelő határozatot hozott,
c) a beszerzés azonnali lebonyolítása élet- vagy vagyonbiztonság szempontjából szükséges,
tehát, ha személyi sérülés vagy anyagi kár elhárítása vagy csökkentése indokolja a haladéktalan
intézkedést.
(2) Nem kell jelen szabályzat szerinti beszerzési eljárás lebonyolítani, de legalább egy árajánlat
bekérése szükséges
a) a beszerzés nettó 200 000 Ft feletti becsült értékű és nettó 300 000.-Ft alatti becsült értékű
beszerzés esetén,
b) jogi tanácsadás,
c ) foglalkozás-egészségügyiszolgáltatás,
d) könyvvizsgálat,
e) kizárólagosság fennállása esetén.
(3) Kivételes esetekben, ahol a beszerzés jellege és a beszerzés költséghatékonysága indokolja,
a három árajánlat bekérése mellőzhető, de csak a Polgármester jóváhagyás mellett.
(4) Pályázatból megvalósuló beszerzések esetében három, egymással összehasonlítható,
érvényes ajánlat beszerzése szükséges az adott pályázati útmutató figyelembevétele mellett.
Beszerzések lebonyolításának eljárási szabályai
6. §
(1) Az ajánlattételre kiválasztott ajánlattevői körről az Ajánlatkérő nevében eljáró személy dönt
és Ő keresi meg ajánlatkérés céljából.
(2) Az ajánlatkérés történhet:
- e-mailben,
- levélben (iktatva, eredeti aláírással ellátva, tértivevénnyel postázva),
- személyes, helyszíni átadással.
(3) Az ajánlatkérő lapnak, illetve adott esetben a mellékletét képező műszaki szakmai leírásnak
különösen az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és pénzügyileg
megalapozott kereskedelmi ajánlat nyújtható be;
b) annak ismertetését, hogy mely feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlattevő a
szerződés teljesítésére;
c) az ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere;
d) lehetőség biztosítását a szakmai-műszaki tartalom pontosítására, azzal kapcsolatban kérdés
feltevésére;
e) építési tárgykörben helyszíni szemle biztosítását,
f) igény esetén a tárgyalásra vonatkozó adatokat, a tárgyalás szabályait.
(4) Az ajánlattételre megkeresett ajánlattevőknek ajánlatuk megtételére legalább 4 naptári napot
kell biztosítani, ezzel biztosítva, hogy az ajánlattételre felkért cégek egyenlő eséllyel
adhassanak ajánlatot, és megfelelő idő álljon rendelkezésükre a műszaki-szakmai tartalom
megismerésére, szükség esetén kiegészítő tájékoztatás, kérdések feltevésére.
(5) Ajánlatkérő nevében eljáró sürgős esetben a (4) pontban megadott határidőtől eltérhet, de
ennek indokolását az ajánlatkérésben rögzítenie kell.
(6) Az eljárás során indokolt esetben az Ajánlatkérő nevében eljáró személy jogosult a
beszerzési dokumentumokat módosítani, vagy visszavonni, illetve az ajánlattételi határidőt
módosítani.
Ajánlat benyújtása
7. §
(1) Az ajánlatot az ajánlattevő benyújthatja:
a) e-mailben beszkennelve,
b) postai úton, levélben (eredeti aláírással ellátva),
c) személyesen.
(2) Az ajánlat benyújtása során a borítékon vagy az e-mail tárgyában fel kell tüntetni: „Ajánlat”
és az ajánlat tárgyának megnevezését. A fent említett formai követelményeket az ajánlatkérés
során kell jelezni az ajánlattevőknek.
Ajánlatok elbírálása
8. §
(1) A beszerzési eljárásban, a beérkezési határidőt követően az ajánlatkérő az ajánlattételi
felhívásban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van.
(2) A beérkezett ajánlatokat az ajánlatkérő nevében eljáró személy vagy az általa megbízott
személy értékeli, összesíti. Az ajánlatkérő köteles az ajánlatokat azonos tartalommal
összehasonlítani, a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó, vagy a legelőnyösebb
ajánlatot választani.
(3 Amennyiben a döntéshozó nem a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot
fogadja el, akkor feljegyzést kell készíteni a döntést alátámasztó szempontokról.
(4) Ha az ajánlatkérés minimum három ajánlattevő részére kiküldésre került, de nem érkezett
be három érvényes kereskedelmi ajánlat, a beérkezett, érvényes ajánlatok közül a
legkedvezőbbet kell kiválasztani.

Ajánlatkérő nevében eljáró személy ebben az esetben javasolhatja az eljárás eredménytelenné
nyilvánítását és új eljárás kiírását is.
(5) Amennyiben az ajánlatot az Ajánlatkérő szakmailag megfelelőnek, de ellenértékben
elfogadhatatlannak tartja, tárgyalást kezdeményezhet vagy eredménytelenné nyilváníthatja az
eljárást. Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő figyelemmel van
korábbi tapasztalataira, a beszerzést megelőzően végzett költségfelmérés eredményére. A
tárgyaláson ajánlatkérő nevében eljáró személy és/ vagy az általa megbízott személy, szükség
esetén felkért szakértő vesz részt. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a
jelenlévők aláírnak. A tárgyalás célja a legkedvezőbb ajánlat elérése. A tárgyalás lezárását
követően végleges ajánlatot kér be az Ajánlatkérő.
(6) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:
- nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat),
- csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot,
- az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek,
- egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az
ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot,
- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot,
- ajánlatkérő egyéb okból az ajánlatkérő érdekeit figyelembevéve az eljárás eredménytelenségét
állapítja meg.
Eredményhirdetés
9. §
(1) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejáratát követően, de legkésőbb 15 napon belül írásban
értesíti valamennyi ajánlattevőt az eljárás eredményéről, illetve eredménytelenségéről.
(2) Az ajánlatkérő kizárólag a nyertes ajánlattevővel köthet szerződést, az eredmény írásbeli
kihirdetéséről számított legalább 30 naptári napon belül. A szerződést úgy kell megkötni, hogy
a beszerzési eljárás nyertesének az ajánlattételi kötöttsége még fennálljon.
(3) Az ajánlatkérő nevében eljáró személyek tudomásul veszik, hogy a szerződés előkészítése,
valamint végrehajtása és ellenőrzése Úrkút Község Polgármesteri Hivatala Jegyzőjének a
felelőssége. A szerződés nyertes ajánlattevővel történt egyeztetés alapján is előkészíthető.
(4) Amennyiben a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötése annak visszalépése miatt
meghiúsul, a szerződést az Ajánlatkérő a második legjobb nyertes ajánlatot tett ajánlattevővel
kötheti meg.
Beszerzés végrehajtása
10. §
(1) A beszerzésre kizárólag a mindkét szerződő fél által aláírt szerződés birtokában kerülhet
sor.
(2) A szerződés külön eljárás nélkül módosítható:
- építési beruházás, vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött
szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési
beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges, amelyet műszaki, vagy gazdasági
okok miatt jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől, vagy
elválasztható ugyan, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetőleg szolgáltatás

teljesítéséhez,
- árubeszerzés esetén, ha a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése, vagy bővítése során
a korábbi nyertes ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna,
hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni,
vagy ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a – a
működtetésben vagy fenntartásban.
Adminisztrációs feladatok
11. §
Ajánlatonként nyilván kell tartani az alábbiakat:
-

ajánlatkérés (ajánlattételi felhívás),
ajánlat(ok),
árajánlat összesítő
bírálati és döntési dokumentum, szükség esetén feljegyzés a döntés szempontjairól,
szükség esetén feljegyzés a beszerzési eljárás eredménytelenségéről,
megrendelő és/vagy szerződés,
teljesítés igazolás,
számla,
utalás dokumentuma.
Hatályba lépés
12. §

Jelen szabályzat 2018. január 20-án lép hatályba.
A szabályzatot az Ajánlatkérő nevében eljáró, valamint az általa megbízott személyeknek,
valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek meg kell ismernie és annak betartásáért
felelősséggel tartoznak.
A szabályzat főbb irányainak meghatározásáért és a szabályzat elkészítésért és végrehajtásáért
Úrkút Község Polgármesteri Hivatalának a Jegyzője a felelős.
Úrkút, 2018. január 18.
Fülöp Zoltánné polgármester sk.
Záradék: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018. (I.18.) határozatával
jelen szabályzatot jóváhagyta.
dr. Puskády Norbert jegyző sk.

1. melléklet
Ajánlattételi felhívás
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Az ajánlatkérő neve:
Címe:
Telefon/fax szám, e-mail cím:
Képviselő:
Beszerzés tárgya:
Beszerzés becsült értéke
Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények (külön mellékletben kerül
meghatározásra)
A szerződés meghatározása, a szerződés időtartama, illetve a számlázás módja,
illetve az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei a beszerzési eljárás lefolytatását
követően kerül részletesen meghatározásra.
A teljesítés helye:
Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:
Például: (egyszerű másolatban is benyújthatók)
a) Tevékenységet igazoló dokumentumok,
b) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány
Az ajánlat érvényességi ideje:
Az ajánlattétel benyújtási határideje:
Az ajánlattétel benyújtásának címe:
Az ajánlattétel benyújtásának módja: kérjük a borítékon, illetve e-mail tárgyában
rögzíteni: ’” Ajánlat a ……………………hoz”
Az ajánlat bontásának helye és ideje:
Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk, pl:
a) Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles.
b) Az ajánlatot egy példányban papír alapon kell benyújtani.
c) Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni.

Tájékoztatjuk, hogy eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:
- nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat),
- csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot,
- az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek,
- egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az
ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot,
- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot,
- ajánlatkérő egyéb okból, az ajánlatkérő érdekeit figyelembevéve az eljárás
eredménytelenségét állapítja meg.
Melléklet:
Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények
beszerzés tárgyának függvényében tételes árazatlan költségvetési kiírás

2. melléklet
Árajánlat összesítő

A

…………………………………(

árajánlat

tárgya)

………………………kiküldött

beszerzési eljárási felhívásra ……….db érvényes árajánlat érkezett.
Az ajánlatkéréshez műszaki leírás, minőségi, teljesítményi követelmények és/vagy árazatlan
költségvetést mellékeltünk.
Az ajánlattételi felhívásra ez alapján a következő árajánlatok érkeztek.

Árajánlatot adó vállalkozás

Nettó anyag
ár

Nettó
munkadíj

ÁFA

Bruttó összeg

Mindhárom árajánlat megfelel a műszaki-szakmai, formai követelményeknek.
Az ajánlattételi határidő 20………………….volt.
Az eljárás nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot adó ………………………. ajánlattevőt
javaslom elfogadni.
Melléklet: határidőre beérkezett árajánlatok
Úrkút, 20…………………………..

……………………………
ajánlatkérő vagy a nevében
eljáró személy

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT
Jelen szabályzat tartalmát a mai napon megismertem, az abban foglaltakat munkaköröm ellátása
során kötelező érvényűnek tartom.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
2/2018. (II.14.) határozat
Tárgy: A 20/2017. (III.30.) határozat hatályon kívül helyezése és a 87/2017. (XII.20.) határozat
módosítása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a 20/2017. (III.30.) határozatot hatályon kívül helyezi,
- a 87/2017. (XII.20.) határozat 1. pontját a következők szerint módosítja: az „5” szövegrész
helyébe a „3” szöveg lép.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
3/2018. (II.14.) határozat
Tárgy: Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségek megállapítására
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a tárgyévet követő három évre tervezett összegét
az 1. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző
1. sz. melléklet a 3/2018. (II.14.) határozathoz
Sorsz.

Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő
2019
2020
2021
évben
évben
évben
A

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni értékű jog
értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Részvények, részesedések
értékesítése
Vállalat értékesítéséből származó
bevétel
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek
Saját bevételek 50 %-a
Előző év(ek)ben keletkezett
tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása, likvidhitel
Felvett,átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

C
21 100 000

D
19 900 000

E
20 500 000

21 100 000
10 550 000

19 900 000
9 950 000

20 500 000
10 250 000

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett,
ill.keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség
Felvett,átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett,átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen
Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel

0

0

0

0

0

0

10 550 000

9 950 000

10 250 000

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
4/2018. (II.14.) határozat
Tárgy: A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés és házi
segítségnyújtás szakmai programjainak a módosítását az 1-2. mellékletek szerint elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosítások alapján az egységes szerkezetű
szakmai programok elkészítéséről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a polgármestert, azok
ellenjegyzésére.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

1. melléklet a 4/2018. (II.14.) határozathoz
1) A szakmai program 1) pont első bekezdésében a
„„A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról ” szóló 6/2007. (III.29.) ÖkKt.
rendelete” helyébe „a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete”
szöveg lép.
2) A szakmai program 2) pont első bekezdésében a
- „a Napközi Otthonos Óvodához kapcsolódóan működtetett főzőkonyhán” szövegrész
helyébe a „az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodához kapcsolódóan működtetett szociális
konyhán”,
- „A konyha betartja az 1/2000.(I.7.) SzCsM. rendelet 5. sz. melléklete szerinti nyersanyag
energia- és tápanyagtartalom normákat, illetve a Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által előírt higiéniai és adagolásra vonatkozó
szabályokat.” szövegrész helyébe „A konyha betartja a vonatkozó egészségügyi, higiéniai
és adagolási szabályokat.”
szöveg lép.
3) A szakmai program 2) pont harmadik bekezdésében a „kis motorral is történik
közfoglalkoztatott útján” szövegrész helyébe a „gépjárművel” szöveg lép.
4) A szakmai program 2) pontjának
- negyedik bekezdéséből törlésre kerül a „Diétás étkeztetésre nincs lehetőség.” szöveg
- ötödik bekezdéséből törlésre kerül a „Az óvodai nyári/téli takarítási szünetének
időtartama alatt az ellátás biztosítása szünetel. Az ellátottakat erről időben értesítjük.”
szöveg.
5) A szakmai program 2) pontjának hetedik bekezdésében a „150 fő” szövegrész helyébe a
„200 fő” szöveg lép.
6) A szakmai program 3) pontjában a „Térségi Családsegítő és Gondozási Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával (családsegítés és házi segítségnyújtás.)”
szöveg helyébe a „Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve Úrkút Község
Önkormányzatának házi segítségnyújtó szolgálatával” szöveg lép.
7) A szakmai program 4) pont „A település demográfiai mutatói” c. bekezdés helyébe az
alábbi bekezdés lép:
2017. január 1-jén Úrkút község lakosságszáma: 2072 fő
amelyből a 0-17 éves korú gyermekek száma: 337 fő
65 éven felüliek száma: 359 fő
ebből:
nők száma: 228 fő
férfiak száma: 131 fő
Településünkön a 65 éven felüliek száma a község lakosságának 17,3 %-a.
Községünkre még jellemző a több generáció együttélése a családok összetartása.
Azonban növekedést mutat azok száma, akik idősen egyedül élnek.

A község lakosságszámához viszonyítva kb. 5 % azok száma, akik különböző testi,
szellemi valamint szociális problémákkal küzdenek és emiatt segítségre szorulnak.
Ezért szociális alapszolgáltatás keretében Úrkút Község Önkormányzata a közigazgatási
területén lakóhellyel rendelkező rászorulók részére biztosítja a szociális étkeztetést,
különösen azoknak, akik






időskorúak
egészségi állapotuk miatt rászorulók,
fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai betegek,
szenvedélybetegek,
hajléktalanok.

Az étkezést igénybevevők jellemzően 65 év feletti idős, beteg, egyedülálló személyek.
Az étkeztetés biztosításával, mint a segítségnyújtásnak ezzel a formájával elérhető, hogy
a településen élő idős és megromlott állapotú emberek nem kényszerülnek feladni önálló
életvitelüket, és minél későbbre tolódik a bentlakásos ellátásra vonatkozó igények
megjelenése.
8) A szakmai program 6) pontjából törlésre kerül a „6/2007. (III.29.), 1/2010. (I.27.)
önkormányzati rendelet határozza meg a vonatkozó jogszabályok alapján” szöveg.
9) A szakmai program 6) pontjából a „Kérelem, csatolandó dokumentumok” című
bekezdéséből törlésre kerül a „Az alapszolgáltatást igénylő a kérelem benyújtásával
párhuzamosan nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél
valamilyen alapszolgáltatást.” szöveg.
10) A szakmai program 6) pontjában „Az eljárás menete a kérelem benyújtását követően” cím
második bekezdésében „A kórházi, vagy egyéb ok miatt történő szüneteltetést 1 nappal
korábban kell bejelenteni az óvoda élelmezésvezetőjénél.” szövegrész helyébe a „Ha az
ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást
az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban
be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének
kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül.” szöveg
lép.
11) A szakmai program 7) pont harmadik bekezdésében a „személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997.évi XLVII. törvény rendelkezéseire” szövegrész helyébe a „az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseire” szöveg lép.
12) A szakmai program 7) pont ötödik bekezdés
- első francia bekezdésében a „Horváth Éva” szövegrész helyébe a „Csetényi Guba Mária”,
- ötödik francia bekezdésében a „06/20/489-9603” szövegrész helyébe a „06/20/4899662”,
- hatodik francia bekezdésében a horvat.eva.gyor@t-online.hu szövegrész helyébe a
maria.csetenyi@ijb.emmi.gov.hu

szöveg lép.
13) A szakmai program kiegészül a következő melléklettel:

1.
melléklet
az
Úrkút
Község
Önkormányzatának szociális étkeztetésére
szakmai programhoz
Úrkút Község Önkormányzata
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött Úrkút Község Képviselő-testületétől kapott felhatalmazás alapján Fülöp
Zoltánné polgármester
másrészt
/Név _____________________________ Szül.név: __________________________
szül.hely,szül.idő ________________________________an.: ______________________
___________________________________________lakcím,
TAJ
szám
:
______________ között személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás, szociális étkezés
biztosítására.
Törvényes képviselő : ___________________________
Lakcíme : ____________________________________ között személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátás – étkeztetés – biztosítására.
Úrkút község Önkormányzata 201... ___________________ napjától (ellátás kezdetének
időpontjától)
határozatlan
időre
szociális
étkeztetést
biztosít
________________________________________________________________________
___
lakos részére.
A szociális étkezést – napi egyszeri meleg étel (ebéd) ételhordós - házhoz
szállítással/személyes elvitel útján biztosítja az Önkormányzat, hétfőtől-péntekig, heti öt
napon keresztül. Hétvégén és ünnepnapokon a szolgáltatás nyújtására nincs lehetőség.
Az étel előállítása az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda szociális konyháján, az Úrkút,
Mester u. 2. szám alatt történik.
Az étkeztetést az önkormányzat az alábbi módokon nyújtja :
• Elvitellel, mely esetben az étel kiadására 11,30-13,30-ig van lehetőség.
• Lakásra szállítással, melyről az önkormányzat gondoskodik. Az éthordók igénylőkhöz
való eljuttatására 11,30-13,30 óra között kerül sor. Az igénylőnek a folyamatos ellátás
biztosítása érdekében cserehordóval szükséges rendelkeznie.
A szociális étkezés intézményi térítési díjának összege az önkormányzat helyi rendeletében
- ……………. rendelet - szabályozottak szerint jelenleg …. FT/nap, ebéd kiszállítással:
…. Ft/nap, amennyiben ez az összeg változik, úgy a Községi Önkormányzat Polgármestere
írásban értesíti az ellátottat.
Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, melynek összege a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 116.§. (3) bekezdés a) pontja értelmében nem
haladhatja meg az ellátott jövedelmének 30 %-át étkeztetés esetében.

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április
1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási
önköltséget.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
Ha az ellátást igénybe vevő, vagy törvényes képviselője a személyi térítési díj összegét
vitatja, észrevételével 8 napon belül Úrkút Község Önkormányzat Polgármesteréhez
fordulhat.
A havi térítési díjat utólag, a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell megfizetni az Úrkúti
Német Nemzetiségi Óvoda pénztárába.
Ha az ellátást betegség, vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást a
Polgármesteri Hivatalban legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban,
vagy szóban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj
megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól
mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének
kötelezettsége alól.
Ha az ellátást igénybe vevő díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget a fenntartó 15
napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj
megfizetésére. Ha a határidő lejárt eredmény nélkül, értesíti a hátralékról a Községi
Önkormányzat Jegyzőjét, aki megteszi a jogszabály adta törvényes keretek között a
szükséges intézkedést.
Az intézményi jogviszony megszűnésének módjai:






a jogosult, vagy a törvényes képviselő kezdeményezésére
ha a személyes gondoskodást nyújtó ellátás e formája megszűnik
a jogosult halálával
megállapodás felmondásával,
a határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával.

Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása:
Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi:
-a biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről
-az önkormányzat által vezetett nyilvántartásokról
-a panaszjog gyakorlásának módjáról
-az ellátás megszűnésének eseteiről
-a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételekről, továbbá a mulasztás következményeiről
vonatkozó tájékoztatást
Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója érdekeinek megsértése miatt panaszt terjeszthet
elő a szolgáltatást nyújtó szervezet szociális ügyintézőjénél. A panasz elbírálására jogosult
15 napon belül tájékoztatja a panaszt tevőt intézkedéséről. Ha a panaszt tevő az
intézkedéssel nem ért egyet, vagy panaszára intézkedés nem történik a polgármesterhez
fordulhat.

Az ellátást igénybe vevő jogai gyakorlásában az ellátott-jogi képviselő is segítséget nyújt.
Ellátott-jogi képviselő neve : Csetényi-Guba Mária
Az ellátást igénybe vevő kijelenti:
-adatokat szolgáltat az intézményben az 1993. évi III.tv. alapján vezetett
nyilvántartásokhoz
-hogy adataiban, jövedelmében, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeiben való
változásról haladéktalanul tájékoztatja Úrkút Község Önkormányzatát.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény előírásai
vonatkoznak.
A felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben
megegyezőt – jóváhagyólag írják alá.
Kelt:_______________________________________

-----------------------------Ellátást igénybe vevő

----------------------- -------Törvényes képviselő

--------------------------Polgármester

2. melléklet a 4/2018. (II.14.) határozathoz

1) A szakmai program „A szolgáltatás működésének jogi keretei” bekezdésből törlésre kerül
a 8. pont.
2) A szakmai program „A gondozási tevékenységek megvalósítása a gyakorlatban, gondozási
résztevékenységek” bekezdésében a „Szociális segítés” kiegészítésre kerül a „gyógyszer
kiváltása” francia bekezdéssel, egyúttal a Személyi gondozásból törlésre kerül a
„gyógyszer kiváltása” francia bekezdés.
3) A szakmai program „Térítési díj” bekezdésében az „5. számú melléklet” szövegrész
helyébe az „5. számú melléklet A) I. „Tevékenységnapló házi segítségnyújtáshoz személyi
gondozás esetén” vagy „B) I. Tevékenységnapló házi segítségnyújtáshoz szociális segítés
esetén”” szöveg lép.
4) A szakmai program mellékletét képező Megállapodás helyébe az alábbi Megállapodás lép:
1. melléklet az Úrkút Község Önkormányzatának
házi segítségnyújtására szakmai programhoz
MEGÁLLAPODÁS
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 63. §-a alapján házi segítségnyújtást biztosítunk az Ön számára
201… … … -tól határozatlan időre.
A gondozási szükséglet megállapításáról szóló 36/2007. SZMM rendelet szerint
megállapított gondozási szükséglete fokozata ….
Úrkút Község Önkormányzat képviselője és ….....................név (sz.:…………….
an.:……………..) .........................lakcím (továbbiakban: jogosult ) a biztosított
szolgáltatásról az alábbi megállapodást köti.
1) A házi segítségnyújtás a szolgáltatást igénybe vevő saját lakókörnyezetében, az
önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátások biztosítása.
Jelen megállapodás
szociális segítés

személyes gondozás 
tevékenységre kötik felek.
2) A házi segítségnyújtás keretében biztosított tevékenységek:
a) Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában,
fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
- mosás

- vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- közkútról, fúrtkútról vízhordás
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a
tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
- kísérés
- gyógyszer kiváltása
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult
veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés
segítése
b) Személyi gondozás keretében:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
körében:
- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való
közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
Gondozási és ápolási feladatok körében:
- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyhúzás
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj, arcszőrzet ápolás
- száj, fog és protézis ápolás
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása,
karbantartásában való segítségnyújtás
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység
elvégzéséhez való kompetencia határáig)
A biztosított gondozási tevékenységek és résztevékenységek a gondozási
naplóban kerülnek részletezésre a tevékenységek kódszámának
megjelölésével. A kódszámokat tartalmazó listát mellékelten csatoljuk.
A szolgáltatást a jogosulttal előre egyeztetett időpontban, munkanapokon 814 óra között biztosítjuk.
3) Térítési díj fizetése:
A jogosult a házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat köteles fizetni.
Úrkút Község Önkormányzat ….számú rendeletében meghatározta a fizetendő
térítési díjakat, amely a házi segítségnyújtás igénybevételéért 201... …...-tól
..…..Ft/óra.
A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott
jövedelme
a) olyan mértékben csökken, hogy az Szt-ben meghatározott térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni;
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó
mértékben növekedett.
4) Önnek a házi segítségnyújtás igénybevételéért …...összegű jövedelme alapján a
fenti időponttól óránként …...Ft személyi térítési díjat kell fizetnie.
5) Házi segítségnyújtás esetén az ellátott, illetve törvényes képviselője a házi
segítségnyújtás keretében végzett tevékenységet minden nap a gondozónő által
dokumentált gondozási naplóban aláírásával igazolja, amely az ellátásért
fizetendő térítési díj számításának alapját.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi
jövedelmének 25 %-át.
A térítési díj fizetése havonta utólag, a hónap 10. napjáig történik a gondozónő
részére bevételi pénztárbizonylat alapján.
6) Ha a jogosult a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
akkor az önkormányzat képviselője 15 napos határidő megjelölésével írásban
felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő
eredmény telt el, értesíti a hátralékról a Községi Önkormányzat Jegyzőjét, aki
megteszi a jogszabály adta törvényes keretek között a szükséges intézkedést.
7) Adatváltozások bejelentése
A jogosult köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben,
jövedelmi viszonyaiban beállt változásról 15 napon belül Úrkút Község
Önkormányzat képviselőjét értesíteni.

Ha vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben változtak, hogy a személyi
térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tud eleget tenni,
akkor rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezheti. A térítési
díj megállapításához minden esetben a jogosult által aláírt jövedelemigazolás
szükséges.
8) Megállapodás megszűnése megszüntetése
Jelen megállapodás alapján az ellátás azonnali hatállyal és automatikusan
megszűnik:
- határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,
- a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
- a jogosult halálával.
9) Megállapodás megszüntetésének feltételei
- Jelen megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével,
- a megállapodás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője
indoklás nélkül írásban kezdeményezheti,
Úrkút Község Önkormányzatának képviselője a megállapodást írásban
megszünteti, ha
- a jogosult részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn,
- a jogosult, vagy törvényes képviselője a térítési díj fizetési kötelezettségének
az alábbiak szerint nem tesz eleget:
- 6 hónapon át folyamatosan térítési díjtartozás áll fenn és a hátralék
összeges a 6. hónap
utolsó napján a 2 havi személyi térítési díj összegét
meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési
díj megfizetését,
- a jogosult másik szolgáltatóhoz történő elhelyezése indokolt.
10) A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15
nap felmondási idővel szűnik meg.
A megállapodás megszűnése vagy megszüntetése esetén Úrkút Község
Önkormányzat képviselője értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét az
esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről.
11) Panaszok kezelése
Jogosult a szolgáltatásnyújtás során, a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi
sérelmeivel az ellátottjogi képviselőhöz fordulhat, valamint jogai gyakorlásával
kapcsolatban tájékoztatást kaphat.
12) Személyes adatok kezelése
A szolgáltató a jogosult adatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szoló 1993. évi III. törvény rendelkezései szerint tartja nyilván. Az adatokat az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény előírásainak megfelelően kell kezelni.
13) Egyéb rendelkezések

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az 1993.
évi III. törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Alulírott, a jogosult, illetve törvényes képviselője kijelentem, hogy a biztosított házi
segítségnyújtás igénybevételének feltételeiről, tartalmáról, a vezetett
nyilvántartásokról, a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, illetve a
mulasztás következményeiről, a a jogosult jogairól és kötelezettségeiről, a
panaszjog gyakorlásának módjáról az ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről a
megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam és azt tudomásul vettem.
Alulírottak a jelent megállapodás elolvasás után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Alulírott, mint jogosult, illetve törvényes képviselője a mai napon a megállapodás
egy példányát átvettem és a benne foglaltakat tudomásul vette.
Úrkút, 201... … …

............................................
Úrkút Község Önkormányzat

.......................................
jogosult

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
5/2018. (II.14.) határozat
Tárgy: Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az Úrkúton működő köznevelési
intézmények fenntartói jogának átvételének kezdeményezésével kapcsolatos döntések
megerősítése és módosítása
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2017. (V.30.) és 34/2017. (V.30.)
határozatokat az alábbiak szerint módosítja:
a 33/2017. (V.30.) és 34/2017. (V.30.) határozatok 2. bekezdésében a „használatába
adja” szövegrész helyébe a „vagyonkezelésébe adja” szöveg lép.
2) A Képviselő-testület az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda szülői munkaközösségének,
valamint nevelőtestületének véleményének tükrében továbbra is fenntartja a fenntartói jog
Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat részére történő átadásának szándékát.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
6/2018. (II.14.) határozat
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság tagjait a
2013. évi XXXVI. Törvény 24. §-a szerint az alábbiak szerint választja meg:
Tagok:
- Rieger Ottó
- Vértes Adrienn
- Lipp Vencelné
- ifj. Keller László
- Zsarnainé Hartmann Zsuzsanna
- Gubicza Jánosné
- Veisz László
- Tróbertné Klein Beáta
- Stáhl Erzsébet
- Keller Lászlóné
- Keller Józsefné
Póttagok:
- Fuit Csabáné
- Fehér Tímea
- Pölöskei Alexandra
- Pörzséné Szabó Andrea
- Kucseráné Nick Bernadett
- Vincze Viktória
- Jáger Lászlóné
- Hartmann Ferencné
Felhívja a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
7/2018. (II.14.) határozat
Tárgy: „A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai
korszerűsítése” tárgyú beruházáshoz műszaki ellenőr megbízása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A Hauser Lajos Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú projekt kivitelezés műszaki
ellenőri feladataival Epres Róbert (8255 Balatonrendes, László Gyula u. 3.) egyéni vállalkozót
bízza meg, az ajánlatban szereplő bruttó 880.000.-Ft megbízási díj összegében. A műszaki
ellenőr megbízási díját az Önkormányzat „A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola energetikai korszerűsítése” projekt támogatási összege terhére finanszírozza.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
8/2018. (II.14.) határozat
Tárgy: Cafetéria meghatározása Úrkút Község Önkormányzatának Polgármestere részére
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria juttatásának
2018. évi keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.
Utasítja az alpolgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
9/2018. (II.14.) határozat
Tárgy: A polgármester 2018. szabadságolási terve
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Fülöp Zoltánné polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését jelen határozat
melléklete szerint jóváhagyja,
2. felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet az
igénybevételt követő ülésén a polgármesteri beszámoló keretében tájékoztassa.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

1. melléklet a 9/2018. (II.14.) határozathoz

hónap, nap
I.31.
II. 26-27.
III. 8-9-10. és III.29.
IV.11-19. és IV.26.
V.18-22.
VI.15-18. és VI.25-28.
VII.26-27.
VIII.10-13.
IX.3. és IX.20-21.
X.10-17.
XI.10.
XII.6-7. és XII.15.

Szabadság ütemterv tervezet
tervezett szabadságok száma
1 nap
2 nap
4 nap
8 nap
2 nap
4 nap
2 nap
2 nap
3 nap
7 nap
1 nap
3 nap

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
10/2018. (II.14.) határozat
Tárgy: Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító
általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezettel és az alábbiak szerint
javasolja a körzethatárok kialakítását:
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola beiskolázási körzete: Úrkút
település teljes közigazgatási területe.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
11/2018. (II.14.) határozat
Tárgy: Úrkút 516/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése
1. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Veisz András és Paál Adrienn
kérelmezők részére ½ - ½ -ed arányban eladja a Úrkút Község Önkormányzata 1/1-ed
tulajdonát képező, forgalomképes 516/5 hrsz-ú, 1 000 m2 területű kivett, beépítetlen terület
megnevezésű ingatlant, melyért bruttó 1 500 000,- Ft-ot fizetnek meg kérelmezők, egy
összegben.
2. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 516/5 hrsz-ú ingatlanra négy éves
beépítési kötelezettséget ír elő azzal, hogy a beépítési kötelezettség kezdő időpontja a víz,
villany, szennyvízelvezetés közműhálózat üzembe helyezésének időpontja. Amennyiben a
kérelmezők beépítési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy az Önkormányzatot
visszavásárlási jog illeti meg a fent meghatározott vételáron. A Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
12/2018. (III.29.) határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úrkút Község Önkormányzatának 2018.
évi Közbeszerzési Tervét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

1. melléklet a 12/2018. (III.29.) határozathoz
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖZBESZERZÉSI TERV 2018.ÉV

A beszerzés tárgya

I. Árubeszerzés
II. Szolgáltatás
megrendelése
III. Építési
beruházás

Tárgyi
beszerzés
értéke
( ÁFA nélkül )

Beszerzés
becsült értéke
( ÁFA nélkül )

CPV kód

Az eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett
időpontja

A beszerzés
fajtája

A kötelezettség
vállalás
meghatározása

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
13/2018. (III.29.) határozat
Tárgy: Pichler József temetési költségének viselése
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pichler József volt polgármestert, a
nemzetiségi önkormányzat elnökét a saját halottjának tekinti.
A Képviselő-testület jóváhagyja Pichler József temetésével kapcsolatos temetési költségek
felének, összesen 154 950,- Ft viselését a K336 vásárolt szolgáltatás cím terhére.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
14/2018. (III.29.) határozat
Tárgy: 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a
beiratkozás időpontjának meghatározásáról
1. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Német
Nemzetiségi Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben indítható csoportok számát három
csoportban határozza meg.
2. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Német Nemzetiségi
Óvodában a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beíratás időpontját 2018. május 15-én
és 16-án, 8 – 16 óra közötti időtartamban határozza meg.
4. A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodai beíratással kapcsolatos hirdetmény szövegét a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a helyben szokásos módon gondoskodjon arról,
hogy az óvodai beiratkozás rendjéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának
határidejéről hirdetmény jelenjen meg.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

1. melléklet a 14/2018. (III.29.) határozathoz
Tájékoztató az óvodai felvételekről az 2018-2019-es nevelési évre
Tájékoztató az óvodai felvételről
az 2018-2019-es nevelési évre
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a óvodakötelessé váló gyermekek beíratására az
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodába 2018. május 15-én és 16-án 8.00 – 16.00 óra között
kerül sor.
Beiratkozás helye:
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda
8409 Úrkút, Mester utca 1.
1. Az óvodakötelezettségről
A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben
augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis
szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló
játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában
kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg
nem kezdi. (Nkt.8.§.).
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét
köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben
meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.
Az óvodába a 2018/2019-es nevelési évre a 2015. augusztus 31-ig született gyermekek
beíratása kötelező, de ha a gyermek az év folyamán a 3. életévének betöltésével a felvételre
jogosulttá válik, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti.
Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába a jogviszony létrejöttéről
igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától az Óvoda vezetőjének, valamint
a település jegyzőjének.
2. A körzethatárokról
Úrkút község közigazgatási területe.
3. Felmentési lehetőségről
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az ötödik életévét betöltött gyermek nem
mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól, azt óvodai nevelést ellátó köznevelési
intézményben kell teljesítenie.
Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő
időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda

vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni
gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az
óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye,
ennek
hiányában
tartózkodási
helye
szerint
illetékes
jegyzőhöz.
A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2018. május 16.

4. Külföldi tartózkodásról
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, 2018. szeptember 1-től óvodaköteles gyermek
szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2018. május 16.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek
szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen
köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőt.
Amennyiben a szülő nem kért felmentést gyermeke kötelező óvodalátogatására vonatkozóan és
nem is járatja oda, a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyző elrendelheti ennek teljesítését.
A jegyző nyilvántartást vezet a lakóhelyen élő, óvodaköteles gyermekekről, illetve figyelemmel
kíséri a Nemzeti Köznevelési törvény által előírt kötelezettségek teljesítését, elmulasztását.
5. Az óvodai felvételről
A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Az óvoda köteles azon napi négy
órában óvodai nevelésre kötelezett, ellátási körzetében lakóhellyel rendelkező gyermekek
elhelyezéséről gondoskodni, akiknek ellátását a fenntartó az intézmény Alapító Okiratában
felvállalta. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető. Az óvoda köteles azt az
óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik
és ennek tényét igazolni tudja.
Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a
naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti. Az óvodai felvételek során
a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.
Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:


születési anyakönyvi kivonat,



egészségügyi könyv,



a személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya



Taj kártya,



mindkét szülő személyazonosító okmánya és lakcím kártyája



Szakértői Vélemény, amennyiben a gyermek Különleges bánásmódot igényel (Sajátos
nevelési igényű, Beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzd)

A felvételi döntésről az óvodavezető 2018. május 31-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe
vételével.
A gyermekek felvétele esetén külön megbeszélésen tájékoztatjuk a szülőket.
A szülői értekezlet helyét és idejét a felvételi határozat tartalmazza.

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
15/2018. (III.29.) határozat
Tárgy: A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói jogának
az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat részére való átadásának véleményezése
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában rögzített véleményezési jogkörében támogatja
az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Hauser Lajos Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói jogának a Pápai Tankerületi Központtól történő
átvételével kapcsolatos kezdeményezését a 2018/19-es tanévtől.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Pápai Tankerületi Központot tájékoztassa
a Képviselő-testület döntéséről.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
16/2018. (III.29.) határozat
Tárgy: Úrkút Települési Értéktár Bizottságba tag delegálása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkút Települési Értéktár Bizottságba
(Bizottság) néhai Pichler József helyére Kardos Antalnét tagnak választja.
A Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát az 1. melléklet szerint módosítja.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

1. melléklet a 16/2018. (III.29.) határozathoz
ÚRKÚT TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁGÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
(módosítás)
Úrkút Község Önkormányzata a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az Úrkút Települési Értéktár
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint
módosítja:
Az SZMSZ mellékletének szövege helyébe az alábbi szöveg lép:
Az Úrkúti Települési Értéktár Bizottság tagjai:
-

elnök: Rostási József,
Horváthné Rieger Anita,
Kardos Antalné,
Pichler Józsefné.

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
17/2018. (III.29.) határozat
Tárgy: "KHEIRON" Egészségügyi Humán Szolgáltató Kft. megbízási szerződésének
módosítása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat mellékletét képező megbízási szerződésmódosítást aláírja.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
18/2018. (III.29.) határozat
Tárgy: A világháborús emlékmű felújításának pályázatáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Római Katolikus
Egyházközségnek a 402 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett világháborús emlékmű felújítása céljából
benyújtani kívánt pályázatát.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
19/2018. (IV.24.) határozat1
Tárgy: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának módosítása
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda Alapító
Okiratának módosítását e határozat 1. számú melléklete, az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot a 2. számú melléklet alapján fogadja el.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

1

Módosította: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2018. (V.11.) határozata

1. melléklet a 19/2018. (IV.24.) határozathoz
Okirat száma: URK/123-5/2018

Módosító okirat
Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda az Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
által 2017. 05. 11. napján kiadott, 300-3/2017 számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (…) határozatára és Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (…) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1.

Az Alapító Okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8409 Úrkút, Mester u. 3.
1.2.2. telephelye:
telephely megnevezése
1

telephely címe
8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

”
2.

Az Alapító Okirat 2.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat”

3. Az alapító okirat 3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat”
4. Az alapító okirat 3.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat”
5. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110
091120

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

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

7

098031

Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

8

107051

Szociális étkeztetés

1
2
3

„
6. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott
időre a fenntartó nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat az Úrkúti
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke gyakorolja.”
7. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény; a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
köznevelési
intézményekben
történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet

2

munkaviszony

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

8. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

8409 Úrkút, Mester u. 3.

50

2

8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

25

„
9. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1
2

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés joga funkciója, célja
vagy a vagyon
használati joga

8409 Úrkút, Mester u. 3.

165

vagyonkezelési
jog

óvoda

8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

395/1/A/1

vagyonkezelési
jog

óvoda

„
Jelen módosító alapító okiratot 2018. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Úrkút, 2018. … …

P.H.

aláírás

Okirat száma: URK/123-6/2018

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

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

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye:8409 Úrkút, Mester u. 3.
1.2.2. telephelye:
telephely megnevezése

1

telephely címe
8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

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

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

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
3.1.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

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

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek 3 éves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

091110

2

091120

3

091130

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

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

7

098031

Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

8

107051

Szociális étkeztetés

4.5.

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

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv
vállalkozási tevékenységet nem végez.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott
időre a fenntartó nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat az Úrkúti
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény; a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet

2

munkaviszony

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

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

6.2.

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

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

8409 Úrkút, Mester u. 3.

50

2

8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

25

6.3.

1
2

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés joga funkciója, célja
vagy a vagyon
használati joga

8409 Úrkút, Mester u. 3.

165

vagyonkezelési
jog

óvoda

8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

395/1/A/1

vagyonkezelési
jog

óvoda

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
20/2018. (IV.24.) határozat
Tárgy: Köznevelési megállapodás kötése Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatával
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2017. (V.30.) és 5/2018. (II.14.)
határozatok végrehajtása érdekében, a határozat mellékletét képező köznevelési szerződést
elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a köznevelési szerződés aláírására.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

3. melléklet a 20/2018. (IV.24.) határozathoz
KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
a köznevelési intézmény települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével
összefüggő intézményi átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek
megosztásáról
amely létrejött egyrészről
Úrkút Község Önkormányzata
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester
törzsszáma: 734192
adóigazgatási azonosító száma: 15734192-1-19
statisztikai számjele: 15734192-8411-321-19
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), másrészről a
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
képviseli: Kardos Antalné elnök
törzsszáma: 782544
adóigazgatási azonosító száma: 15782542-1-19
statisztikai számjele: 15782542-8411-371-19
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
a továbbiakban együtt: Felek között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §
(1a) bekezdés és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31.§ (5) bekezdése
alapján az alábbiak szerint:
I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (2)
bekezdése alapján az óvodai nevelésről a települési önkormányzat intézmény alapítása és
fenntartása vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik.
Az Nkt. 74.§ (7) bekezdése szerint nemzetiségi önkormányzat a nemzetiség által lakott
településen a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésére létrehozott intézmény fenntartói jogát
köznevelési szerződéssel átveheti a települési önkormányzattól.
A megállapodás célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átvételéhez kapcsolódó
eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása.
II.
A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
A megállapodás tárgya a köznevelési feladatot ellátó Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda
(székhely: 8409 Úrkút, Mester u. 3., törzskönyvi azonosító száma: 665746, a továbbiakban:
Óvoda) települési nemzetiségi önkormányzat fenntartásba vétele során a Felek jogainak és
kötelezettségeinek meghatározása az alábbiak szerint:

III.
A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA
1. Általános rendelkezések
1.1. Az Átadó Nkt. 84. § (7) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a fenntartásában
lévő Óvoda fenntartói jogát (a továbbiakban: fenntartói jog) 2018. szeptember 1-től az Átvevő
átvegye.
1.2. Az Átvevő az Nkt. 84. § (7) bekezdés a) pontja alapján ezúton nyilatkozik, hogy az Óvoda
fenntartói jogát 2018. szeptember 1-i hatállyal átveszi az Átadótól, és továbbra is költségvetési
szervként tartja fenn.
1.3. A Felek tudomásul veszik, hogy az Nkt. alapján az Óvoda fenntartói jogának átadási
feltétele, hogy az Óvoda az átadás napján rendelkezzen jogerős működési engedéllyel. A
működési engedély beszerzése az Átvevő feladata, amellyel összefüggésben a Feleket
együttműködési kötelezettség terheli. Ha az átadás a jogerős működési engedély hiányában nem
teljesül, az Intézmény továbbra is az Átadó fenntartásában marad, amelyről az önkormányzat
tájékoztatja a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervet.
1.4. Az Óvodában ellátott köznevelési alapfeladat: óvodai nevelés, ezen belül a német
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése (német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda,
ahol az óvodai élet tevékenységi formáiban két nyelv, a német és a magyar használata
érvényesül, továbbá a hangsúly a nemzetiségi nyelv fejlesztésén van).
1.5. A felvehető, ellátandó gyermekek száma 75 fő 3 óvodai csoportban.
1.6. A gyermeknevelés pedagógiai-, oktatási feladatai tekintetében a szakmai felelősség az
óvodavezetőt terheli.
1.7. A fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehető források: a hatályos költségvetési
törvény átlagbér alapú támogatása a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint, a 8. melléklet II.
pontja szerinti működési támogatás, a III. pontja szerinti kiegészítő támogatás, valamint az
Átadó által külön megállapodásban biztosított ingó és ingatlanvagyon.
2. A gyermekeket érintő rendelkezések
2.1. A felek kijelentik, hogy a fenntartóváltás az óvodában ellátott gyermekekre nézve nem
jelent semmiféle változást. Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az óvoda fenntartói
jogának átvétele után megtartja az óvoda alapító okiratban meghatározott nevelési funkcióját,
és azt a továbbiakban a mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően
működteti.
2.2. A megállapodás keretei között az óvodások felvételére alkalmazni kell azokat a
szabályokat, amelyek az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekre vonatkoznak.
2.3. Jelen megállapodás alapján az óvodai nevelés a gyermekek számára ingyenes marad.
3. A foglalkoztatottak átadás-átvétele

Az Átvevő vállalja, hogy az Óvoda minden olyan alkalmazottját, akik alkalmazása az Nkt.
szerint kötelező, 2018. szeptember 1-jétől a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint
továbbfoglalkoztatja.
4. A Felek kötelezettségei
4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő fenntartásába kerülő Óvoda zavartalan
működtetése (például: a pedagógusok bére, bér és járulék terhek és egyéb bér jellegű juttatások
biztosítása) érdekében minden szükséges intézkedést megtesznek.
4. 2. Az Átadó vállalja, hogy:
4.2.1. az Óvoda pénzügyi-, számviteli-, adózási- és egyéb gazdálkodási (pl.
tervezés) feladatait továbbra is az Úrkúti Polgármesteri Hivatal látja el, e
vonatkozásokban a szakmai felelősség őt terheli,
4.2.2. 2018. szeptember 20-ig átadja az Óvoda fenntartásával összefüggő 2018. évi
költségvetésének időarányos alakulásáról készített kimutatást,
4.2.3. az átadás napján az Átvevő képviselőjének jelenlétében tárgyi eszköz- és
készletleltárt készít, valamint jegyzőkönyvet vesz fel a mérőórák aktuális
állásáról,
4.2.4. 2018. augusztus 31-ig minden olyan dokumentumot átad az Átvevő részére,
amely az Intézmény továbbműködtetéséhez szükséges,
4.2.5. az Átvevő írásos megkeresésére az Óvodával kapcsolatban kért adatokat,
dokumentumokat 5 munkanapon belül szolgáltatja az Átvevő részére,
4.2.6. átadja az Átvevő részére az Óvodára vonatkozó minden olyan
dokumentumot, amely a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 159. §-a alapján az Óvoda működési engedélyének megkéréséhez
szükséges.
4.2.7. amennyiben a jelen szerződés 1.7. pontjában szabályozott források a
szükséges bér és járulék terhek, és egyéb bér jellegű juttatások
finanszírozására nem elegendőek, úgy a hiányzó összeget a saját
költségvetése terhére az Átvevő részére a finanszírozás zavartalan fenntartása
érdekében átadja,
4.2.8. amennyiben a jelen szerződés 1.7. pontjában szabályozott források az épület
és berendezései fenntartására, működtetésére, karbantartására nem
biztosítanak elegendő forrást, úgy azt a saját költségvetése terhére az Átvevő
rendelkezésére bocsátja,
4.3. Az Átvevő vállalja, hogy:
4.3.1. az Óvodával a 2017/2018-es nevelési év végén jogviszonyban álló, továbbá
a 2018/2019-es nevelési évtől felvett óvodások számára biztosítja az ellátást
a tanulmányaik megkezdéséig a fenntartásában működő Óvodában,
4.3.2. az Óvodában az átvétel napján foglalkoztatottak változatlan
továbbfoglalkoztatásáról gondoskodik a 3. pontban rögzítettek szerint,
4.3.3. az 1.3. pontban foglalt feltétel teljesítéséről – az Óvoda jogerős működési
engedélye másolati példányának megküldésével – értesíti az Átadót,
4.3.4. ha a nevelési feladatot – költségvetési forrás hiányában – meg kívánja
szüntetni, az erre irányuló szándékát a megszűnéssel érintett nevelési évet

4.3.5.

megelőző költségvetési tervezési időszakban, de legkésőbb az érintett
nevelési évet megelőző nevelési év márciusának utolsó munkanapjáig
bejelenti az Átadó számára,
az Óvoda megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával,
költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének
megbízásával, megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt
beszerzi az Átadó egyetértését.

5. Egyéb rendelkezések
5.1. Az önkormányzat kijelenti, hogy a jelen megállapodással kapcsolatosan az Nkt.-ben előírt
véleményeket beszerezte.
5.2. Felek a jelen megállapodás teljesítése során törekednek a vitás kérdések tárgyalásos
rendezésére, amennyiben az mégsem vezet eredményre, jogvitájuk eldöntésére az Ajkai
Járásbíróság illetékességét kötik ki.
5.3. Jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, az Nkt. a Kjt., illetve az ide vonatkozó jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.
5.4. Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
5.5. A jelen megállapodás 5 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban
készült.
Úrkút, 2018. … …
……………………………..
Fülöp Zoltánné polgármester
Úrkút Község Önkormányzata

……………………………..
Kardos Antalné elnök
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
21/2018. (IV.24.) határozat
Tárgy: Vagyonkezelési szerződés kötése Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatával
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2017. (V.30.) és 5/2018. (II.14.)
határozatok végrehajtása érdekében, a határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződést
elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

4. melléklet a 21/2018. (IV.24.) határozathoz
VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Úrkút Község Önkormányzata
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester
törzsszáma: 734192
adóigazgatási azonosító száma: 15734192-1-19
statisztikai számjele: 15734192-8411-321-19
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), másrészről a
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
képviseli: Kardos Antalné elnök
törzsszáma: 782544
adóigazgatási azonosító száma: 15782542-1-19
statisztikai számjele: 15782542-8411-371-19
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
Előzmények
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nemzetiségi
törvény) 24. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat - a köznevelési törvényben és
az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint köznevelési intézményt létesíthet és tarthat fenn, illetve az e törvényben meghatározott rendben
átveheti a más szerv által létesített köznevelési intézmény fenntartói jogát.
Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő--testülete a 2017. május 17-i ülésén, a
23/2017. (V.17.) számú határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy a Nemzetiségi
törvény 24. § (1) bekezdése alapján a 2018/2019-es tanévtől kezdődően át kívánja venni az
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda (8409 Úrkút, Mester u. 3.) fenntartói jogát.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) a)
pontja és 84. § (7) bekezdése alapján Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint fenntartó 33/2017. (V.30.) számú határozatában döntött arról, hogy az Úrkúti Német
Nemzetiségi Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) fenntartói jogát a 2018/2019-es nevelési évtől
átadja a Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének. A Képviselő-testület
kötelezettséget vállalt továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat által átveendő intézmény esetleges
működési hiányának finanszírozására, valamint az intézmény működtetésével kapcsolatos
pénzügyi, számviteli, igazgatási feladatok ellátására az Úrkúti Polgármesteri Hivatalon
keresztül.
A Nemzetiségi törvény 25. § (6) bekezdése alapján a fenntartói jog átadásával együtt a
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont - a törvényben
meghatározott kivétellel – ingyenesen, az átvevő vagyonkezelésébe kell adni mindaddig, amíg

a köznevelési közfeladatnak az átvevő részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem
szűnik.
Előzőekre tekintettel Átadó az
 Úrkút 165 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő,
természetben a 8409 Úrkút, Mester u. 3 szám alatti, óvoda megnevezésű
ingatlanvagyonát, és az óvodaépülethez tartozó előkertet, udvart és játszóteret, továbbá
az
 Úrkút 395/A/1 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő,
természetben a 8409 Úrkút, Május 1. tér. 9. szám alatti, óvoda megnevezésű
ingatlanvagyonát, és az óvodaépülethez tartozó előkertet, udvart és játszóteret
 az intézmény leltár szerinti ingó vagyonát
a 2018/2019-es tanévtől kezdődően, határozatlan időtartamra az Átvevő részére ingyenesen
használatba adja, az Átvevő pedig használatba veszi Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete az az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013. (III.
22.) önkormányzati rendelet (Ör.) 4. § (1) bekezdése alapján közfeladat ellátása céljából, a
közfeladat ellátásához szükséges mértékben.
Az ingatlan per-, igény- és tehermentesek, amelyért Átadó szavatosságot vállal.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése kimondja, hogy
nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal
ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz
szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. § (2) bekezdése kimondja, hogy „a
köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú
távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam
biztosítja.” A fentiekre tekintettel az Átvevő az ingatlanokban közfeladatot fog ellátni, így az
Ör. 4. § (6) bekezdése alapján a vagyonkezelésbe adás ingyenesen történik.
Felek megállapodnak abban, hogy az Átadó előzőekben megjelölt ingatlan és ingó vagyont
2018. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra Átvevő vagyonkezelésébe adja.
Az Átvevő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvtv.) 3. § 19. pont ab) alpontja szerinti vagyonkezelőnek minősül.
A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a
Felek az alábbiak szerint állapítják meg:
A szerződés tárgya
1.

Az Átadó mint tulajdonos használatba és vagyonkezelésbe adja, az Átvevő használatba
és vagyonkezelésbe veszi az
 Úrkút 165 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő,
természetben a 8409 Úrkút, Mester u. 3 szám alatti, óvoda megnevezésű
ingatlanvagyonát, és az óvodaépülethez tartozó előkertet, udvart és játszóteret,
továbbá az
 Úrkút 395/A/1 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő,
természetben a 8409 Úrkút, Május 1. tér. 9. szám alatti, óvoda megnevezésű
ingatlanvagyonát, és az óvodaépülethez tartozó előkertet, udvart és játszóteret
 az intézmény leltár szerinti ingó vagyonát.

Felek jogai és kötelezettségei
2.

Az Átvevőt a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény
szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy
a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra
közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog,
vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi
önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg,
b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg,
valamint
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást
a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem
adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön
jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz
vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást.

3.

Az Átvevő a vagyonkezelésében levő vagyont az 1. pontban meghatározott helyen
működő köznevelési intézmény pedagógiai programjában, szervezeti és működési
szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül,
(beleértve a harmadik személynek történő átadást, bérbeadást), az ott meghatározott
nevelési időn kívül, az Átadó részére, önkormányzati rendezvények lebonyolítása
céljából térítésmentesen biztosítja. Átadó a rendezvény időpontjáról, céljáról a
rendezvényt megelőző minimum 15 nappal korábban Átvevővel egyeztetni köteles.

4.

Az Átvevő biztosítja, hogy az Átadó az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú
és egyéb hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, az
Átvevő által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.

5.

Jelen szerződés aláírásával az Átadó meghatalmazza az Átvevőt, hogy a jelen szerződés
keretében vagyonkezelésbe adott ingatlannal kapcsolatos, vagy azt érintő olyan hatósági
eljárásokban, amelyek az ingatlan tulajdonjogának változásával nem járnak (így például:
építésügyi-, telekalakítási hatósági eljárás kezdeményezése; földhivatali adatváltozás
átvezetése stb.) az ügyfél jogait – az Átadó utólagos tájékoztatása mellett – gyakorolja.

6.

Az Átvevő a vagyonkezelésében levő vagyont rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési
szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó
biztonsági előírások betartásával, a nemzeti vagyont használó személytől elvárható
gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult
birtokolni, használni, szedni hasznait.

7.

Amennyiben az Átvevő a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak
átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.

8.

Az Átvevő viseli a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő valamennyi költséget,
közterhet, díjat, gondoskodik a vagyonvédelemről.

9.

Az Átvevő felelős a vagyonra vonatkozó biztosítási szerződés megkötéséért, és az
ellenérték megfizetéséért. Felek rögzítik, hogy a biztosítási szerződés mindenkori
kedvezményezettje az Átadó.

Az Átadó az esetleges káresemény bekövetkezte esetén kapott biztosítási összeget az
Átvevő részére átadja a vagyonelem javíttatása vagy pótlása céljából.
Az Átvevő viseli az esetleges káresemény bekövetkezte esetén az önrészt, a kapott
biztosítási összeg és a tényleges javíttatás vagy pótlás ellenértéke közötti különbözetet,
valamint az ezzel kapcsolatos minden egyéb, más jogcímen felmerült költséget.
10.

Az Átvevő felelős a vagyonnal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak
betartásáért és betartatásáért.

11.

Az Átvevő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a
jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási,
adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettséget.

12.

A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait az Átvevő nyilvántartja.
Az Átvevő a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített nyilvántartást
köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek könyv szerinti bruttó és nettó értékét,
az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat. A vagyon
értékét nulla forintos értéken kell nyilvántartani, ha az adott vagyontárgy értéke
természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell
a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási
adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével nyilvánosak.

13.

Az Átvevő a kezelésében lévő vagyonban bekövetkező változásokat, a változás
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Átadónak. Az Átvevő
évente egyszer, a tárgyévet követő év február 15-éig a vagyonkezelésébe adott
ingatlanvagyon tárgyévi változásairól a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő
módon és formában adatot szolgáltat, továbbá a szükséges bizonylatokat,
dokumentumokat átadja.
Az Átvevő az Önkormányzat vagyonkimutatásához minden év február 15-ig megküldi az
Átadó részére:
a) a vagyonkezelésbe adott vagyon bruttó érték változásait és elszámolt
értékcsökkenését,
b) a mindenkor hatályos jogszabályok szerint elkészített és hitelesített leltárt,
c) szöveges értékelő jelentést a vagyont érintő változásokról.

14.

Az Átvevő köteles az Átadót haladéktalanul értesíteni az ingatlan részét vagy egészét
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről,
adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát
akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához
vezethet, valamint arról, ha őt az Átadó érdekkörét érintő okból kifolyólag jogai
gyakorlásában harmadik személy akadályozza.

15.

Az Átvevő köteles haladéktalanul intézkedni a veszély elhárítása, a kár
következményeinek megszüntetése vagy enyhítése érdekében, illetve tűrni, hogy az
Átadó a veszély elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére vagy enyhítésére
a szükséges intézkedéseket megtegye, a veszély elhárításában, illetve enyhítésében
lehetőségeihez mérten részt vesz.

16.

Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve
költségnövekedést az Átvevő köteles viselni. Az Átvevő felel minden olyan kárért, amely
a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem
rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése az

Átvevő kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár
alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény gyermekei vagy az érdekkörében eljáró személy
magatartására vezethető vissza. Nem terheli az Átvevőt a kártérítési kötelezettség, ha
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az, az adott helyzetben a közvagyon használójától
elvárható.
17.

Az Átadó az Átvevőtől követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve
szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az Átvevő a rendeltetés-, illetve
szerződésellenes használatot – az Átadó felhívása ellenére – tovább folytatja, az Átadó
kártérítést követelhet.

18.

Az Átvevő legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékéig köteles gondoskodni a
vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról.

19.

Az Átvevő a saját költségén az Átadó előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult a
vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet vagy a
padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,
valamint a beruházás, felújítás időpontjáig elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak
értékét növelő beruházást, felújítást végezni.

20.

A vagyonkezelésbe vett vagyont érintő beruházási, felújítási értéket az Átvevőnek
bizonylatokkal kell igazolnia és azokról évente, a vagyonkezelésbe vett vagyonra aktivált
és idegen tulajdonon végzett beruházásként aktivált érték bontásban a tárgyévet követő
év február hó 15. napjáig írásban be kell számolnia az Átadónak.

21.

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

22.

Az Átadó az ingatlanban lévő, az Átvevő tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget
nem vállal.

23.

Az Átvevő vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen
feleslegessé vált vagyont – ide nem értve a rendeltetésszerű használat mellett
elhasználódott vagy elavult eszközöket – 20 napon belül köteles az Átadó részére
visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A szerződés megszűnésekor az Átvevő a
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az
egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az
Átadónak. Az elhasználódott eszközök selejtezéséről az Átvevő előzetesen köteles az
Átadóval egyeztetni. A selejtezést az Átadó - a vagyonrendeletében meghatározott
értékhatárok és a Selejtezési szabályzat alapján - engedélyezi, és a selejtezési
jegyzőkönyvet felveszi. Az Átvevő a selejtezett eszközök megsemmisítéséről saját
költségén gondoskodik.

24.

Átadó a fenntartásában működő Úrkúti Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja, hogy
Átvevő a jogszabályokban és e szerződésben rögzített, az intézménnyel kapcsolatban
felmerülő adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, így biztosítja az
intézmény működtetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, igazgatási feladatok Hivatal
általi ellátását.
Tulajdonosi ellenőrzés

25.

Az Átadó mint tulajdonos a nevelő-oktató munka zavarása nélkül, előzetes értesítés
alapján ellenőrizheti a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát.

Az ellenőrzés során az Átadó képviselője jogosult
a) az Átvevő használatában álló ingatlan területére, illetve az Átvevő által használt
irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és
titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
c) az Átvevő alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni,
d) az átadott ingatlan és ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.
Az Átadó az ellenőrzés megállapításairól értesíti az Átvevőt.
Működési költségek viselésének szabályai
26.

A vagyonkezelésbe vett ingatlan és ingóságok működési és fenntartási költségeit az
Átvevő köteles viselni.
A szerződés hatálya és annak megszűnése

27.

A szerződést Felek 2018. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra kötik. A
szerződést Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2018. (...) számú
határozatával, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a
…/2018. (...) számú határozatával hagyta jóvá. A szerződés megszűnik, ha a köznevelési
feladat ellátása az 1. pontban körülírt ingatlanban megszűnik. Felek rögzítik, hogy jelen
szerződés megszűnése részlegesen is lehetséges, amennyiben az 1. pontban körülírt
vagyontárgyak egy része tekintetében szűnik meg a köznevelési feladat ellátása.

28.

Az Átvevő a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20
napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és az 1. pont szerinti vagyontárgyakkal együtt
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Átadó részére visszaadni.

29.

Amennyiben az Átvevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Átadó jogosult
a helyiségeket birtokba venni, az Átvevő helyiségekben található ingóságairól két tanúval
hitelesített leltárt készíteni, és az Átvevőt az ingóságok 8 napon belüli elszállítására
írásban felszólítani.

30.

Amennyiben az Átvevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el az
ingóságait, az Átadó jogosult a vagyontárgyakat értékesíteni vagy választása szerint az
Átvevő költségén azokat elszállíttatni és a megfelelő helyen történő raktározásáról
gondoskodni.

31.

A szerződés megszűnése esetén az Átvevő cserehelyiségre igényt nem tarthat.

32.

A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való
törléséről az Átvevő saját költségén köteles gondoskodni.
Egyéb rendelkezések

33.

A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.

34.

Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Átadó által
történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:
Átadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Átvevő: Kardos Antalné elnök

35.

A Felek rögzítik, hogy az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról 2018. szeptember
1. napjától Átvevő gondoskodik.

36.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik.

37.

A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az
Nvtv. az Ör. rendelkezései az irányadók.

38.

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

Úrkút, 2018. … …

……………………………..
Fülöp Zoltánné polgármester
Úrkút Község Önkormányzata

……………………………..
Kardos Antalné elnök
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
22/2018. (IV.24.) határozat
Tárgy: Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2017. (V.30.) és 5/2018. (II.14.)
határozatok végrehajtása érdekében, a határozat mellékletét képező együttműködési
megállapodás módosítást jóváhagyja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az együttműködési megállapodás módosítás
aláírására.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

Együttműködési megállapodás
1. sz. módosítás
Mely létrejött egyfelől Úrkút Község Önkormányzata (adószáma: 15734192-2-19,
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45, képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester, a továbbiakban:
Önkormányzat),
másfelől az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat (adószáma 15782542-1-19.,
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 2., képviseli: Pichler József elnök, a továbbiakban:
NNÖ),
továbbá az Úrkúti Polgármesteri Hivatal (adószáma: 15429836-1-19, székhelye: 8409 Úrkút,
Rákóczi u 45., képviseli: dr. Puskády Norbert jegyző) továbbiakban: Hivatal
/együttesen a továbbiakban: Felek/ között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
1. Felek rögzítik, hogy Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2017.
(V.30.) határozatában az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda (továbbiakban: Óvoda) fenntartói
jogának átadásáról az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
23/2017. (V.17.) határozatában a fenntartói jog átvételéről határozott.
2. Hivatal kijelenti, hogy az Óvoda pénzügyi, számviteli, igazgatási feladatait az Óvoda és a
Hivatal között létrejött Munkamegosztási megállapodás szabályozza.
3. Hivatal kijelenti, hogy tekintettel az 1. pontban említett fenntartóváltásra és az ezzel járó
költségvetési szerv irányítói váltásra a Munkamegosztási megállapodást 2018. szeptember 1jei hatállyal megszünteti.
4. Fent foglaltakra tekintettel a 2015. január 29-én kötött Együttműködési megállapodást az
alábbiak szerint módosítják:
Az együttműködési megállapodás 2. pontja az alábbi 11. francia bekezdéssel egészül ki:
„A Hivatal ellátja az NNÖ által fenntartott költségvetési szerv(ek)el kapcsolatos pénzügyi,
számviteli, igazgatási feladatokat.”
6. Az együttműködési megállapodás itt nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben
és hatályban maradnak.
7. Jelen módosító okirat 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.
8. Felek jelen 5 példányban készült módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írják alá.
Úrkút, 2018. … …
…………………………….
Úrkút Község Önkormányzata
Fülöp Zoltánné polgármester

…………………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Kardos Antalné elnök

…………………………….
Úrkúti Polgármesteri Hivatal
dr. Puskády Norbert jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
23/2018. (IV.24.) határozat
Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések belterületi utak, hidak, járdák
alcélú támogatási igény benyújtása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) egyetért az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések belterületi utak, hidak,
járdák alcélú támogatási igény benyújtásával a Rákóczi utca melletti járda részbeni és a
Gubicza utcai járda felújítása érdekében – az előterjesztésben foglalt tartalommal – és a
szükséges 15 % önrészt (2 647 059,- Ft-ot) az önkormányzat 2018. évi költségvetési
rendeletének K7 pályázatokhoz önrész biztosítása előirányzat terhére biztosítja.
2) a Rákóczi utca melletti járda részbeni és a Gubicza utcai járda felújítása érdekében
kötelezettséget vállal további 156 800,- Ft forrás biztosítására a gazdasági tartalék terhére.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
24/2018. (IV.24.) határozat
Tárgy: 2018. évi lakossági víz – és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére irányuló
pályázat benyújtása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a 2018. évi
lakossági víz – és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar
Államkincstár felé.
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
25/2018. (IV.24.) határozat
Tárgy: Úrkút, Május 1. tér 1. sz. alatti társasház alapító okiratának módosítása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Úrkút, Május 1. tér 1. sz.
alatti társasház alapító okiratának módosításával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasházi alapító okirat módosítást
az előterjesztés melléklete szerint megrendelje Varga Lajos egyéni vállalkozótól 45.000,-Ft +
ÁFA/ albetét, azaz negyvenötezer forint + ÁFA/albetét (3 albetét), összesen bruttó 171 450
forintért az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének K336 vásárolt szolgáltatást
előirányzat terhére.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy társasházi alapító okirat módosítása érdekében hívja
össze a közgyűlést, szavazza meg az alapító okirat módosítást, azt írja alá és mielőbb intézkedjen az
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
26/2018. (IV.24.) határozat
Tárgy: Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok megadása az Úrkút SK részére
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat mellékleteit képező tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat aláírja.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
(nem természetes személy tulajdonos, 5 millió forintot meghaladó beruházás esetén)

Alulírott Fülöp Zoltánné polgármester kijelentem, hogy az Ajkai Járási Hivatal Földhivatali Osztályán
395/3/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 8409 Úrkút, Rákóczi u. 41. címen található
ingatlan az általam képviselt Úrkút Község Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi.
Az általam képviselt Úrkút Község Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az Úrkúti
Sportkör a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási program
(továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett ingatlan(ok)on
sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.
A Úrkút Község Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Úrkúti Sportkör a
megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakba: MLSZ)
által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó
jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa.
Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, az Úrkút Község Önkormányzata, mint
tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 év határozott
időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében az Úrkúti
Sportkörrel együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megteszem és a
rendelkezésére bocsátom.
Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely
akadályozná az Úrkúti Sportkört abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást megvalósítsa.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a felújítás megvalósítását
követő 5 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít.
A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt Úrkút Község
Önkormányzatra, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult
vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges
felhatalmazással.
Kelt: Úrkút, 2018. ... …

………………………………………..
Úrkút Község Önkormányzata
képviseli: Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
(nem természetes személy tulajdonos, 5 millió forintot meghaladó beruházás esetén)

Alulírott Fülöp Zoltánné polgármester kijelentem, hogy az Ajkai Járási Hivatal Földhivatali Osztályán
371 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 8409 Úrkút, Hősök utca 26. címen található ingatlan
az általam képviselt Úrkút Község Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi.
Az általam képviselt Úrkút Község Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az Úrkúti
Sportkör a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási program
(továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett ingatlan(ok)on
sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.
A Úrkút Község Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Úrkúti Sportkör a
megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakba: MLSZ)
által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó
jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa.
Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, az Úrkút Község Önkormányzata, mint
tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 év határozott
időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében az Úrkúti
Sportkörrel együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megteszem és a
rendelkezésére bocsátom.
Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely
akadályozná az Úrkúti Sportkört abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást megvalósítsa.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a felújítás megvalósítását
követő 5 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít.
A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt Úrkút Község
Önkormányzatra, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult
vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges
felhatalmazással.
Kelt: Úrkút, 2018. ... …

………………………………………..
Úrkút Község Önkormányzata
képviseli: Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
27/2018. (V.11.) határozat
Tárgy: Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Úrkúti Német Nemzetiségi
Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 19/2018. (IV.24.) határozata módosítása
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018. (IV.24.) határozatának 1-2.
mellékletének helyébe az 1-2. mellékletek lépnek.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

Okirat száma: URK/123-5/2018

Módosító okirat
Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda az Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
által 2017. 05. 11. napján kiadott, 300-3/2017 számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (…) határozatára és Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (…) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

10. Az Alapító Okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8409 Úrkút, Mester u. 3.
1.2.2. telephelye:
telephely megnevezése
1

telephely címe
8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

”
11. Az Alapító Okirat 2.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat”
12. Az alapító okirat 3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat”
13. Az alapító okirat 3.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat”
14. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110
091120

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

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

7

098031

Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

107051

Szociális étkeztetés

1
2
3

8
„

15. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott
időre a fenntartó nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat az Úrkúti
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke gyakorolja.”
16. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény; a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
köznevelési
intézményekben
történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet

2

munkaviszony

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

17. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

8409 Úrkút, Mester u. 3.

50

2

8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

25

„
18. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1
2

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés joga funkciója, célja
vagy a vagyon
használati joga

8409 Úrkút, Mester u. 3.

165

vagyonkezelési
jog

óvoda

8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

395/1/A/1

vagyonkezelési
jog

óvoda

„
Jelen módosító alapító okiratot 2018. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Úrkút, 2018. … …

P.H.

aláírás

Okirat száma: URK/123-6/2018

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

2. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
6.4.

A költségvetési szerv
6.4.1. megnevezése: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda

6.5.

A költségvetési szerv
6.5.1. székhelye:8409 Úrkút, Mester u. 3.
6.5.2. telephelye:
telephely megnevezése

1

telephely címe
8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

7. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
7.1.

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

7.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
7.2.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
7.2.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

8. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
8.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
8.1.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
8.1.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

8.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
8.2.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat

8.2.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

9. A költségvetési szerv tevékenysége
9.1.

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

9.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

9.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek 3 éves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény

9.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

091110

2

091120

3

091130

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

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

7

098031

Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

8

107051

Szociális étkeztetés

9.5.

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

9.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv
vállalkozási tevékenységet nem végez.

10.............................................................................................................. A
költségvetési szerv szervezete és működése
10.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott
időre a fenntartó nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat az Úrkúti
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke gyakorolja.
10.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény; a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet
2

munkaviszony

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

11.............................................................................................................. A
köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
11.1. A köznevelési intézmény
11.1.1. típusa: óvoda
11.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
11.1.3. .............................................................................................................................g
azdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló költségvetéssel
rendelkezik. A gazdasági feladatokat az Úrkúti Polgármesteri Hivatal (8409 Úrkút,
Rákóczi u. 45.) látja el.
11.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

8409 Úrkút, Mester u. 3.

50

2

8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

25

11.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1
2

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés joga funkciója, célja
vagy a vagyon
használati joga

8409 Úrkút, Mester u. 3.

165

vagyonkezelési
jog

óvoda

8409 Úrkút, Május 1. tér 9.

395/1/A/1

vagyonkezelési
jog

óvoda

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
28/2018. (V.11.) határozat
Tárgy: Törvényességi felhívás megtárgyalása
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak az
önkormányzati rendeletek közzététele vonatozásában feltárt jogszabálysértő gyakorlattal
kapcsolatban érkezett törvényességi felhívását megtárgyalta, azzal egyetért.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
29/2018. (V.29.) határozat
Tárgy: Út és járdafelújításra érkezett árajánlatok elbírálása
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Béke és Rákóczi utca járda
felújítására beérkezett ajánlatokból a Strabag Általános Építő Kft bruttó 18.454.554.-Ft.-Ft
ajánlatát fogadja el.
2) Az 1. pontban foglalt járdafelújítás költségeinek finanszírozását az önkormányzat a 2018.
évi költségvetési rendeletében K7 Járda felújítás támogatás és önrész; Járda felújítás plussz
önrész terhére biztosítja.
3) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kilencház utca aszfaltozására és a
Gubicza utca kátyúzására beérkezett ajánlatokból a Strabag Általános Építő Kft 5.644.092.-Ft
ajánlatát fogadja el.
4) Az 3. pontban foglalt aszfaltozás, illetve kátyúzás költségeinek finanszírozását az
önkormányzat a 2018. évi költségvetési rendeletében K7 Kilencház utca aszfaltozás, illetve a
gazdasági tartalék terhére biztosítja.
5) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) és 3.) pontban foglalt
feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésére.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
30/2018. (V.29.) határozat
Tárgy: 2017. évi belső ellenőrzési jelentés
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évről szóló, összefoglaló belső
ellenőrzési jelentést az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

Ügyszám: 1/2018.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNÁL
2017. ÉVBEN VÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL

Készítette: Molnár Erika
Regisztrált belső ellenőr
Reg.szám: 5113112

Készült: 2018. január hó

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2017. ÉVRŐL
Készült a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ber.) 49. § (1) bekezdésében előírtak
szerint, illetve a Ber. 48. §-ban foglalt előírt tartalommal és szerkezetben, Úrkút Község
Önkormányzatnál végzett belső ellenőrzési tevékenységről és annak feltételrendszeréről.
A jelentés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 48. § a)-c) pontok alapján foglalja össze a belső
ellenőrzés által végzett tevékenységet.
A jelentés célja: a költségvetési szerv belső ellenőrzési tevékenységének áttekintése,
elemzése, értékelése, figyelemmel a 370/2011.(XII.31) Kormányrendelet 49.§ (1)(3)
bekezdéseiben előírtakra.
A szervezet neve: Úrkút Község Önkormányzata
8409 Úrkút, Rákóczi u.45.
Az ellenőrzést végző személy neve: Molnár Erika egyéni vállalkozó,
regisztrált belső ellenőr, regisztrációs száma: 5113112
1.
A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása
Úrkút Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési ütemterve a Ber. 32.§ (3) szerint
készült.
A belső ellenőrzési feladatok ellátásának keretében, Úrkút Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 95/2016.(XII.19.) számú határozatával elfogadott 2017.évi belső
ellenőrzési munkaterve alapján - külső szakértő közreműködésével – két ellenőrzésre
került sor.
A végrehajtott ellenőrzések tárgyai, időpontjai a következők voltak:
I. Az ellenőrzés tárgya:
Az önkormányzat készletgazdálkodásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:
A 2016.évi készletgazdálkodási folyamatok ellenőrzése
(szabályozottság, tervezés,
megrendelés, beszerzés, mennyiségi-, minőségi átvétel, tárolás, felhasználás).
Az ellenőrzés helyszíne: Polgármesteri Hivatal Úrkút (8409 Úrkút, Rákóczi u.45.)
A helyszíni ellenőrzés időtartama: 2017.április 20. – április 21.
Az ellenőrzés típusa:
Témaellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: Dokumentumok, bizonylatok mintavételes vizsgálata, interjú
A végleges ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje: 2017.május 31.
A végleges ellenőrzési jelentés elkészítésének időpontja: 2017.május 16.
Az ellenőrzés a 2016. évet érintette.
Az ellenőrzésről készített jelentés határidőben, 2017.május 16-án elkészült.
II. Az ellenőrzés tárgya:

Az önkormányzatnál a szociális ellátások
kifizetésének, elszámolásának ellenőrzése

igényjogosultságának,

igénylésének,

Az ellenőrzés célja:
Az önkormányzatnál a szociális ellátások igényjogosultságával, igénylésével, kifizetésével,
elszámolásával kapcsolatos szabályozottság, a gyakorlati alkalmazás ellenőrzése
Az ellenőrzés helyszíne: Polgármesteri Hivatal Úrkút (8409 Úrkút, Rákóczi u.45.)
A helyszíni ellenőrzés időtartama:

2017.július 20. – 2017.augusztus 18.

Az ellenőrzés típusa:
Szabályszerűségi/pénzügyi
Az ellenőrzés módszere: Dokumentumok, bizonylatok mintavételes vizsgálata, interjú
A végleges ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje: 2017.augusztus 18.
Az ellenőrzés a 2016. évet érintette.
Az ellenőrzésről készített jelentés határidőben, 2017.augusztus 18-án elkészült.
Az ellenőrzések a Pénzügyminisztérium Módszertani Útmutatója és, az önkormányzat
jóváhagyott „Belső ellenőrzési kézikönyve”, a Nemzetközi Standardok, a Belső Kontroll
Kézikönyv minta figyelembevételével történt.
2. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
2017.évben az ellenőrzések az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott Ellenőrzési
munkaterv, illetve a megbízott belső ellenőr által készített - polgármester által jóváhagyott ellenőrzési programok szerint kerültek a meghatározott határidőre végrehajtásra.
Az elrendelt ellenőrzések a kockázatkezelés/felmérés alapján a következő területekre
terjedt ki:
1) Az önkormányzat készletgazdálkodásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:
A 2016.évi készletgazdálkodási folyamatok ellenőrzése
(szabályozottság, tervezés,
megrendelés, beszerzés, mennyiségi-, minőségi átvétel, tárolás, felhasználás).
Az önkormányzatnál a szociális ellátások
kifizetésének, elszámolásának ellenőrzése

igényjogosultságának,

igénylésének,

Az ellenőrzés célja:
Az önkormányzatnál a szociális ellátások igényjogosultságával, igénylésével, kifizetésével,
elszámolásával kapcsolatos szabályozottság, a gyakorlati alkalmazás ellenőrzése
Az ellenőrzések során az önkormányzat vezetőivel és munkatársaival az együttműködés
megfelelő volt, az ellenőrzés során felmerülő kérdések az érintettekkel egyeztetésre kerültek,
az ellenőrzés által kért iratokat, nyilvántartásokat átadták. A belső ellenőrzés során az
információáramlás és kommunikáció megfelelően működött.
Az ellenőrzésekhez készített ellenőrzési programokban szereplő vizsgálati feladatok teljesítésre
kerültek. Az ellenőrzési jelentések az ellenőrzési célok megvalósítását tartalmazzák, a

jelentésekben tett megállapításokat az önkormányzat jegyzője - mindkét ellenőrzés esetében a jelentés záradékában elfogadta.
A 2017.évi belső ellenőrzések során a munkatervtől eltérés nem történt. Az önkormányzatnál a tartalékidő terhére, az ellenőrzési munkaterven felül - soron kívüli ellenőrzést nem rendeltek
el.
3. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
3.1. Az ellenőrzési tervet kockázatbecslésen, kockázatelemzésen alapulóan - a vezetői
információkra és tapasztalatokra is tekintettel - a belső ellenőr állította össze.
A kockázatok súlyozása, azok felmérése, a javaslatok összeállítása, a kockázatelemzés minden
területre történő kiterjesztése elősegíti az ellenőrzések jobb tervezhetőségét, az ellenőrzendő
területek szükségszerű lefedettségét biztosítja.
3.2. A belső ellenőrzés személyi feltételei:
Az önkormányzatnál a belső ellenőrzés személyi feltételét a Ber. 4.§ (1) bekezdésében előírtak
betartásával - külső szakember megbízásával, megbízási szerződés alapján – biztosították. A
megbízási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr államigazgatási főiskola igazgatásszervező
szakán szerzett felsőfokú végzettséggel, valamint államháztartási-pénzügyi szakellenőri
képesítéssel rendelkezik. A költségvetési területen 1990.-2017.évek között dolgozott belső
ellenőrként, illetve pénzügyi ügyintézőként/vezető főtanácsosként. Jelenleg a Balatonfüredi
Járási Kormányhivatal Tapolcai Népegészségügyi Osztályán közegészségügyi-járványügyi
ügyintézőként egészségügyi igazgatási feladatokat lát el.
3.3. A belső ellenőr szakmai képzései:
A belső ellenőr szakmai képzése, továbbképzése biztosított. A törvényi előírásoknak
megfelelően a Pénzügyminisztérium által regisztrált, e tevékenységet folytató továbbképzésre
kötelezett szakember. 2016.évben – a kétévente kötelező, ÁBPE II. típusú – a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által szervezett és lebonyolított
kötelező továbbképzést teljesítette. Következő kötelező továbbképzésének 2018. évben kell
eleget tennie, az előadás és vizsga időpontjára a bejelentkezés megtörtént. A szakmai
továbbképzéseken, előadásokon saját költségén vesz részt.
3.4. A belső ellenőrzés tárgyi feltételei:
A belső ellenőr lakóhelye Tapolca, a helyszíni ellenőrzések során saját személygépkocsival
közlekedik. A számítástechnikai eszközöket, irodaszereket önállóan biztosítja.
3.5. A tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők


Az önkormányzatnál, illetve a Polgármesteri Hivatalnál a 2017.évben lefolytatott
ellenőrzések alkalmával akadályozó tényezők nem merültek fel.
 Az ellenőrzések során valamennyi dokumentációhoz, azok ellenőrzéséhez való
hozzáférést biztosították.
 A belső ellenőr funkcionális függetlensége a Belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak
szerint biztosított volt.
Az ellenőrzési jelentések megfeleltek az előírásoknak és a standardoknak. A jelentések érdemi
ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak. A megállapítások elfogadását a záradékolások

minősítik, -„észrevételt nem kívánok tenni” – megjegyzéssel, a jelentések átvételével
egyidejűen.
4. A tanácsadó tevékenység bemutatása
A megbízási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr tanácsadói tevékenységgel nem lett
megbízva. Szakmai-, gyakorlati tapasztalatait, információit az ellenőrzések során megosztotta
az intézmény vezetőjével, pénzügyi-számviteli munkatársaival.
5. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján
2017.évben a belső ellenőrzés során tett ajánlások, javaslatok mérhető célkitűzéseket
fogalmaztak meg. Az ellenőrzési jelentésekben tett következtetések, javaslatok végrehajtására
Intézkedési tervet nem készítettek, azok végrehajtását a belső ellenőrzés a 2018.évi ellenőrzés
során, „utóellenőrzés” keretében vizsgálja. A Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzési (FEUVE) rendszer folyamatos működtetése szükséges ahhoz, hogy az
önkormányzatnál és költségvetési szervénél rendelkezésére álló eszközök és források a
szabályszerű és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra.
5.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok a munkatervi
ellenőrzés sorrendjében a következők voltak:
1) Az önkormányzat készletgazdálkodásának ellenőrzése
Az ellenőrzési jelentés összegző megállapításai szerint:
Az ellenőrzés az önkormányzat, és az általa fenntartott óvoda készletgazdálkodására terjedt ki.
Az önkormányzatnál Készletbeszerzési szabályzatot nem készítettek. A készletekkel
kapcsolatos csoportosítást, meghatározásokat a Számviteli politikában és az Értékelési
szabályzatban rögzítették. Az önkormányzat készletgazdálkodási tervvel nem rendelkezett. Az
egyéb készletek vásárlására, beszerzésére a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok alapján
kerülhetett sor. Az igények felmérése, a beszerzések előkészítése a tapasztalatokra alapozva, a
hasznosítás figyelembevételével történt.
Az élelmezés területén a tervezett előirányzatokon belüli gazdálkodás, illetve a szükséges
mennyiségű és minőségű készlet beszerzése az élelmezésvezető feladata, mely az elvárásoknak
megfelelt. Az egyéb készletek beszerzésénél figyelembe vették az optimális készletnagyságot,
az optimális forrást, a tárolási lehetőségeket, felhasználásuk alakulását. A készletek mozgásával
- beérkezésével, kiadásával - kapcsolatos feladatokra (átvétel-kiadás bizonylatolása), tárolására,
raktározására kellő gondot fordítottak. A házipénztárból történő kifizetések közül néhány
esetben előfordult, hogy a számlán nem szerepelt a készletfelhasználó aláírása. A felelősség
meghatározása, az elszámoltathatóság, a vagyonvédelem szempontjából fontos az átvétel és
felhasználás aláírással való igazolása, „nyomonkövetése”.
Az önkormányzatnál az egyéb készleteket nem tartották nyilván, azokat a beszerzést követően
azonnal kiadták felhasználásra. Az óvodai élelmezési készlet leltározásának szabályait a
Leltározási és leltárkészítési szabályzatban, selejtezésének szabályait a Selejtezési
szabályzatban rögzítették. Az ütemterv alapján elvégzett leltározásra vonatkozó szabályokat
betartották. Az ellenőrzött szervezeteknél a készletgazdálkodással kapcsolatos feladatok
elvégzésére nincs kijelölt személy.
Az önkormányzat készletgazdálkodása nem jelentős mértékű, a felmerülő feladatokat
(megrendelés, átvétel, anyagkiadás, számlák kiegyenlítése, nyilvántartások vezetése,
leltározás) a pénzügyi ügyintézők látják el. Az óvoda élelmezésének készletgazdálkodását az
élelmezésvezető végzi, munkaköri leírása az erre vonatkozó feladatokat tartalmazta. A

készletbeszerzések számláinak kiegyenlítése során az operatív gazdálkodásra vonatkozó
szabályokat betartották. A készletgazdálkodás folyamatainál a belső kontroll előírásait
alkalmazták.
A jelentésben tett következtetés, javaslat az alábbi volt:
 A készletgazdálkodás szabályosságának növelése érdekében fokozott figyelmet kell
fordítani a felhasználásra kiadott készletek átvételének igazolására.
Az ellenőrzési jelentés megállapításainak végrehajtását a belső ellenőrzés a 2017. évi ellenőrzés
során, „utóellenőrzés” keretében vizsgálja.
2) Az önkormányzatnál a szociális ellátások igényjogosultságának, igénylésének,
kifizetésének, elszámolásának ellenőrzése
Az ellenőrzési jelentés összegző megállapításai szerint:
Az önkormányzatnál lefolytatott ellenőrzés során megállapításra került, hogy a 2016.évi
pénzbeli szociális ellátások központi költségvetésből történő igénylése, elszámolása, az
ellátottak jogosultságának megállapítása, az ellátások kifizetése a jogszabályi előírásoknak, az
önkormányzat 3/2015.(II.27.), valamint 18/2016.(XI.24.) rendeleteinek megfelelően történt.
A Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) kialakításával és
működésével kapcsolatos megállapítások: A kontrollok kialakításának alapvető elemei, a
munkafolyamatba épített ellenőrzés működtetése, az aláírási jogokon keresztül történő
kontrollpontok meghatározása, alkalmazása a szociális ellátások ügyintézése, kifizetése során
funkcionált. Az önkormányzatnál a Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
(FEUVE) rendjéről szóló szabályzatot elkészítették, azt az operatív feladatellátás során
kialakították és működtették.
A szociális ellátások kifizetése során a gazdálkodási jogkörök érvényesülését
(kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása) a
munkafolyamatba épített ellenőrzéssel figyelemmel kísérték, azok megfelelő – jogszabály és
belső szabályzat szerinti – alkalmazása a működés, gazdálkodás
szabályozottságát
biztosították.
A jelentésben tett következtetés, javaslat az alábbi volt:
 Úrkút Község Önkormányzata költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendeletek és mellékleteinek oldalszámozására fokozott figyelmet
fordítsanak.
Az ellenőrzési jelentés megállapításainak végrehajtását a belső ellenőrzés a 2017.évi ellenőrzés
során, „utóellenőrzés” keretében vizsgálja.
6. A belső kontrollrendszer elemeinek értékelése
A kontrollkörnyezet, a kockázatkezelési rendszer, a kontroll tevékenységek, az információs és
kommunikációs rendszer, a monitoring (nyomon követési rendszer) értékelésére külön, a
jelentésekben foglaltakon kívül nem került sor. Értékelésüket a jelentések tartalmazzák.

1) Az önkormányzat készletgazdálkodásának ellenőrzése

Az ellenőrzés az ellenőrzött területet „megfelelőnek” minősítette. A megállapítások alapvetően
nem jeleztek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok
rendszerében.
2) Az önkormányzatnál a szociális ellátások igényjogosultságának, igénylésének,
kifizetésének, elszámolásának ellenőrzése
Az ellenőrzés „megfelelőnek” ítélt területei minden tekintetben megfelelő belső kontrollokkal
rendelkeztek, és minőségi teljesítményt mutattak. A megállapítások nem jeleztek komolyabb
hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében, a szervezeti egységek
szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. Az ilyen területeken gyakorlott, hozzáértő
munkaerő dolgozik, amely képes a célkitűzések megvalósítására, a kockázatok megfelelő
kezelésére.
A belső ellenőrzésről készült jelentések megállapításai az ellenőrzött szervezet vezetőjével a
záró tárgyaláson egyeztetésre kerültek.
7. Az intézkedési tervek megvalósítása
Az ellenőrzési jelentésekben tett következtetések, javaslatok végrehajtására Intézkedési tervet
nem készítettek, azok végrehajtását a belső ellenőrzés a 2018. évi ellenőrzés során,
„utóellenőrzés” keretében vizsgálja.
A belső ellenőrzés és az Intézmény vezetői fontosnak tartják az ellenőrzések megállapításainak
visszacsatolását, a megállapítások hasznosulásának értékelését, megbeszélését.
A belső ellenőrzés során az ellenőrzött szervezetek részéről együttműködést,
„együttgondolkodást” tapasztaltam. Az ellenőrzés segítő szándéka, tanácsadó jellege, az
ellenőrzések alkalmával tett iránymutatások az ellenőrzött szervezetek szabályszerű működését
szolgálják.

Úrkút, 2018. január 25.
Molnár Erika
Regisztrált belső ellenőr
Reg.szám: 5113112

Mellékletek:
1) Nyilvántartás a 2017. évi belső ellenőrzésekről
2) Nyilvántartás a 2017. évi ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
31/2018. (V.29.) határozat
Tárgy: Megállapodás kötése gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
megállapodást a gyermekétkeztetésről jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert
annak ellenjegyzésére.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

Megállapodás
gyermekétkeztetési feladatok ellátására
amely létrejött egyrészről Úrkút Község Önkormányzata (székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u.
45., képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester), mint megbízó önkormányzat
másrészről Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.,
képviseli: Kardos Antalné elnök), mint megbízott önkormányzat között az alulírott napon és
helyen az alábbi feltételekkel:
1. Felek megállapodnak abban, hogy megbízó a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdés alapján köteles a
gyermekétkeztetésről gondoskodni.
2. Felek rögzítik, hogy az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda (továbbiakban: Óvoda) fenntartói
jogát megbízó önkormányzat 2018. szeptember 1-jétől átadja megbízott önkormányzatnak, aki
azt átveszi. Az erről szóló köznevelési szerződés alapján megbízott önkormányzat átveszi az
Óvoda minden alkalmazottját. Az ingó és ingatlan vagyontárgyak használatáról szóló
vagyonkezelési szerződés rögzíti továbbá, hogy a gyermekétkeztetésről a megbízott
önkormányzat gondoskodik.
3. Az előző pontokban foglaltak végrehajtása érdekében Felek jelen megállapodás keretében
szabályozzák a gyermekétkeztetés ellátásával kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyermekétkeztetést vásárolt élelmezés formájában – az–
2018. szeptember 1. napjától pedig a megbízott önkormányzat fenntartásában lévő Úrkúti
Német Nemzetiségi Óvoda (székhely: 8409 Úrkút, Mester u. 3.) által üzemeltetett konyháról
biztosítják.
5. Megbízó önkormányzat kijelenti, hogy minden év március 31-ig rendeletben szabályozza a
gyermekétkeztetés igénybevételéért fizetendő személyi térítési díjat.
6. Megbízó önkormányzat, mint állami fenntartó a mindenkori költségvetési rendelet alapján
normatíva igénylésére jogosult. A normatíva igényléshez megbízott önkormányzat megbízó
önkormányzattal szorosan együttműködik, a szükséges adatokat, nyilvántartásokat a megbízó
önkormányzat rendelkezésére bocsájtja.
7. Megbízó önkormányzat a gyermekétkeztetés ellátásához negyedévente, a negyedév 2.
hónapjának 15. napjáig egyenlő részletekben hozzájárulást fizet megbízott önkormányzat
részére. A hozzájárulás összege az állami normatíva alapján kerül megállapításra.
8. A megállapodás felmondását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A felmondás időpontja
kizárólag július és augusztus hónapokra eshet, és a felmondást legalább 4 hónappal korábban
írásban közölni kell. A megállapodás megszűnésekor a Felek egymással kötelesek elszámolni.
A Felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseiket elsősorban egymás között, tárgyalások,
egyeztetések útján rendezik.
9. A megállapodás 2018. szeptember 1-jén lép hatályba és határozatlan időre jön létre.
10. Felek jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Gyvtv, a Nemzeti
Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

11. Felek jelen – 4 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták
Úrkút, 2018. … …
………………………
Fülöp Zoltánné
polgármester
Úrkút Község Önkormányzata

………………………
Kardos Antalné
elnök
Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
32/2018. (V.29.) határozat
Tárgy: Dr. Dóczy Mariann „ÚRKÚT KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntetésben részesítése
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Dóczy Mariannt, aki munkájával és
teljesítményével a településen általános elismerést szerzett, hozzájárult a polgárok
életkörülményeinek javulásához, valamint példamutató emberi magatartása miatt személye
köztiszteletben áll „ÚRKÚT KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntetésben részesíti.
A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a kitüntetés átadásáról ünnepélyes keretek
között gondoskodjon.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
33/2018. (VI.14.) határozat
Tárgy: Szociális étkeztetésre érkezett árajánlatok elbírálása
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetést Bujtor József
ev-tól (Úrkút, Rákóczi u. 39) rendeli meg bruttó 600,- Ft/nap/igénybe vevő összegben, 2 év
határozott időre, azzal, hogy vállalkozási szerződés hatályba lépése 2018. augusztus 1-je
legyen.
2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy
a) az önkormányzat szociális étkeztetésre vonatkozó engedélyét adja vissza,
b) a térítési díj rendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
34/2018. (VI.14.) határozat
Tárgy: Az Úrkúti Polgármesteri Hivatal festésére érkezett árajánlatok elbírálása
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal festési és
mázolási munkáira beérkezett ajánlatokból a Bene Bt bruttó 1.390.777.-Ft ajánlatát fogadja el.
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az önkormányzat a 2018. évi költségvetési
rendeletében a Polgármesteri Hivatal költségvetésének K334 Karbantartás, kisjavítás
előirányzat terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Puskády Norbert jegyzőt az 1) pontban foglalt
feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
35/2018. (VI.14.) határozat
Tárgy: Vagyonkezelési szerződés kötése az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzattal
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2017. (V.30.) és 5/2018. (II.14.)
határozatok végrehajtása érdekében, a határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződést
elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
36/2018. (VI.14.) határozat
Tárgy: Önrész biztosítása a „Sportcsarnok teljes felújítása” projekt tárgyában
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkút SK „Sportcsarnok teljes
felújítása” projektéhez 3 000 000,- Ft önrészt biztosít a 2018. évi költségvetés K7 Felújítások
Pályázati önrész előirányzat terhére.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
37/2018. (VII.12.) határozat
Tárgy: Előirányzat átcsoportosítása az óvodai felújítások elvégzésére
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Mester utcai óvoda
lépcsőjének átépítésével és a Május 1 téri óvoda kerítésének felújításával.
2) Az 1. pontban foglalt feladatok költségeinek finanszírozására 500 000,- forintot átcsoportosít
a gazdasági tartalék terhére.
3.) Felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat-módosítás költségvetési rendeletben történő
átvezetéséről gondoskodjon.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
38/2018. (VIII.06.) határozat
Tárgy: Döntés az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekt
kiviteli terveinek és kapcsolódó munkarészek elkészítésére beérkezett ajánlatokról
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011
kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekt
kiviteli terveinek és kapcsolódó munkarészek elkészítésére beérkezett ajánlatokból a Hori és
Viki Design Kft (8400 Ajka, Táncsics Mihály utca 32.) bruttó 381.000.-Ft összegű
árajánlatát fogadja el.
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az önkormányzat a TOP-4.1.1-16-VE1-201700011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című
projekt lebonyolításához biztosított pályázati forrás terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban foglalt
feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
39/2018. (VIII.06.) határozat
Tárgy: Döntés az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekt
műszaki előkészítéséhez kapcsolódó energetikai munkarészének elkészítésére beérkezett
ajánlatokról
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011
kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekt
műszaki előkészítéséhez kapcsolódó energetikai munkarészének elkészítésére beérkezett
ajánlatokból az InnovAlmádi Bt (8220 Balatonalmádi, Erkel Ferenc út 55.) bruttó 95.000.Ft összegű árajánlatát fogadja el.
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az önkormányzat a TOP-4.1.1-16-VE1-201700011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című
projekt lebonyolításához biztosított pályázati forrás terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban foglalt
feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
40/2018. (VIII.06.) határozat
Tárgy: Döntés az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekt
projektmenedzsment feladatok és a kötelező nyilvánosság ellátásához kapcsolódó feladatok
ellátására beérkezett ajánlatokról
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011
kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekt
projektmenedzsment feladatok és a kötelező nyilvánosság ellátásához kapcsolódó feladatok
ellátására beérkezett ajánlatokból a Pro Veszprém Nonprofit Kft (8200 Veszprém,
Szabadság tér 15.) bruttó 812.800.-Ft összegű árajánlatát fogadja el.
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az önkormányzat a TOP-4.1.1-16-VE1-201700011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című
projekt lebonyolításához biztosított pályázati forrás, valamint 150.000.-Ft összeggel az
önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében meghatározott gazdasági tartalék terhére
biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban foglalt
feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
41/2018. (VIII.23.) határozat
Tárgy: A Pro Invest Kft-vel kötött vállalkozási szerződés és Epres Róbert egyéni vállalkozóval
kötött megbízási szerződés módosítása
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Pro Invest Kft-vel kötött
„A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai
korszerűsítése” kivitelezési feladataira 2018. február 19-én aláírt vállalkozási szerződés 1.
melléklet szerinti tartalommal történő módosításával.
2.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Pro Invest Kft-vel kötött
„A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai
korszerűsítése” műszaki ellenőri feladataira 2018. február 15-én aláírt megbízási szerződés
2. melléklet szerinti tartalommal történő módosításával.
3.) Utasítja a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés és a megbízási szerződés módosítását
írja alá.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
42/2018. (VIII.29.) határozat
Tárgy: Pályázat önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásra
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési
önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására 162
m3 mértékben és
a) a pályázati kiírás alapján - 162 m3 kemény lombos fa fajtához - bruttó 205 740,- Ft önrészt
biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett települési segély terhére,
b) vállalja, hogy a rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kér.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
43/2018. (VIII.29.) határozat
Tárgy: Úrkút községi vízmű megnevezésű víziközmű rendszer 2019-2033. évi gördülő
fejlesztési tervével kapcsolatos döntésről
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
a) mint a 12-20853-1-001-00-12 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_209. kódszámú Úrkút
községi vízmű megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t (továbbiakban:
DRV Zrt) által a 2019-2033. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és
felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési tervben meghatározott, 2019.
évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a kért határidőre küldje meg a
Szolgáltató részére.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
44/2018. (VIII.29.) határozat
Tárgy: Úrkút szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű rendszer 20192033. évi gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos döntés
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
a) mint a 21-20853-1-001-00-13 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_206. kódszámú Úrkút
szennyvízelvezető és tisztítórendszer megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt-t (továbbiakban: DRV Zrt) által a 2019-2033. időszakra elkészített
Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő
Fejlesztési tervben meghatározott, 2019. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től
megrendeli.
b) Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a kért határidőre küldje meg a
Szolgáltató részére.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
45/2018. (VIII.29.) határozat
Tárgy: A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és a Sportcsarnok
vagyonkezelése tárgyában megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkút Német Nemzetiségi
Önkormányzatával a Rákóczi u. 41. és 42. sz. alatti épületek vagyonkezelésbe adása tárgyában
kötött szerződés módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Utasítja a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződésmódosítás aláírására.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
46/2018. (IX.18.) határozat
Tárgy: Kölcsönszerződés kötése Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzattal
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úrkút Német Nemzetiségi
Önkormányzat részére 20 000 000,- Ft kölcsönt nyújt a fenntartásában lévő Hauser Lajos Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda likviditási
problémáinak megoldása érdekében. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. december
31-ig köteles a kölcsön összegét visszafizetni.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a kölcsönszerződés előkészítésére, illetve felhatalmazza
a polgármestert annak aláírásra.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
47/2018. (IX.18.) határozat
Tárgy: TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Úrkúton” című projekthez kapcsolódó villamos műszaki ellenőri feladatainak
ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011
kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekt
villamos műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkezett ajánlatokból Gulyás Gábor (8200
Veszprém, Május 1. utca 2/1. fsz.4.) bruttó 100.000.-Ft összegű árajánlatát fogadja el.
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az önkormányzat a TOP-4.1.1-16-VE1-201700011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekt
lebonyolításához biztosított pályázati forrás terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban foglalt
feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
48/2018. (IX.27.) határozat
Tárgy: A 31/2018. (V.29.) határozat módosítása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2018. (V.29.) határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
- a határozat mellékletét képező megállapodás helyébe az 1. melléklet lép.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az új
egységes szerkezetű megállapodás ellenjegyzésére.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
49/2018. (IX.27.) határozat
Tárgy: Úrkúti Polgármesteri Hivatal alapító okirata
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Úrkúti Polgármesteri Hivatal módosító
alapító okiratát az 1. melléklet, míg az egységes szerkezetű alapító okiratát az 2. melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
50/2018. (IX.27.) határozat
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2019.
évi fordulójához
1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat
csatlakozzon az Emberi Erőforrások Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához és az Általános Szerződési
Feltételeket elfogadja.
2) A Képviselő-testület a határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti pályázatot írja ki.
3) A Képviselő-testület
a) megállapítja, hogy e pályázati rendszerben az a szociálisan rászorult, akinek a
családjában az egy főre jutó átlagjövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
(28 500.- Ft.) 350 %-át, vagyis jelenleg az 99 750.- Ft-ot nem haladja meg.
b) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi
fordulójában felhasználható keretösszeget 150 000.- Ft-ban határozza meg és
kötelezettséget vállal arra, hogy ezt az összeget az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja, az egyéb
jognyilatkozatokat megtegye.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
51/2018. (IX.27.) határozat
Tárgy: Meinhardt Vilmos téri szociális bérlakások bérleti szerződésének módosítása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Meinhardt Vilmos tér. 1. sz. alatti
szociális bérlakásokra kötött bérleti szerződéseket az alábbiak szerint módosítja:
- a Meinhardt Vilmos tér 2. és 3. ajtó alatti bérleményekre vonatkozó szerződésekben a
„2018. szeptember 30.” helyébe a „2019. szeptember 30.” szöveg lép,
- a Meinhardt Vilmos tér 1. sz. 1. és 5. ajtó alatti bérleményekre vonatkozó szerződésekben
a „2018. október 31.” helyébe a „2019. szeptember 30.”
szöveg lép.
Utasítja a polgármestert a lakásbérleti szerződések módosításának aláírására.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
52/2018. (IX.27.) határozat
Tárgy: Feladatellátási előszerződés, illetve Feladatellátási szerződés, valamint Személyes
közreműködői szerződés kötése a „Kheiron” Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel
1. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a "KHEIRON" Egészségügyi Humán
Szolgáltató Kft-vel (továbbiakban: „Kheiron” Kft.) kötendő feladatellátási előszerződést az 1.
melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az 1. melléklet
szerint előszerződés aláírása, egyúttal a praxisjog engedélyezési eljárásban felhatalmazza a
polgármestert, hogy kérelemmel megegyező döntés esetén fellebbezési jogról lemondó
nyilatkozatot tegyen.
2. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a "KHEIRON" Kft-vel kötendő
feladatellátási szerződést a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2. melléklet szerinti szerződést a jogerős
praxisjog engedélyezési határozat átvételét követően aláírja, egyúttal a működési engedélyezési
eljárásban felhatalmazza a polgármestert, hogy kérelemmel megegyező döntés esetén
fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatot tegyen.
3. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a "KHEIRON" Kft-vel az iskolaegészségügy tárgyában kötendő személyes közreműködői szerződést a 3. melléklet szerint
jóváhagyja. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a megállapodás aláírására.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
53/2018. (IX.27.) határozat
Tárgy: Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító
általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezettel és az alábbiak szerint
javasolja a körzethatárok kialakítását:
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola beiskolázási körzete: Úrkút
település teljes közigazgatási területe.
Úrkúton lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű,
általános iskolába járó gyermek nincs.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
54/2018. (IX.27.) határozat
Tárgy: Az Úrkút SK kiegészítő támogatása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) a becsatolt kérelem alapján az Úrkút Sportkört elszámolási kötelezettség mellett 2 000
000,- Ft többlet-támogatásban részesíti a 2018. évi költségvetési rendelet általános
gazdálkodási tartaléka terhére.
2) felhatalmazza a polgármestert a jegyző által készített támogatási szerződés aláírására.
3) felkéri a jegyzőt az előirányzat-módosítás végrehajtására.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
55/2018. (IX.27.) határozat
Tárgy: Településrendezési eszközök jóváhagyandó munkarészei
1. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a településrendezési
eszközök felülvizsgálatának jóváhagyandó munkarészeivel és a dokumentációkat
véleményezési eljárásra alkalmasnak tartja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési tervdokumentáció
kiküldéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, és a véleményezési eljárást valamint
párhuzamosan a partnerségi véleményezést, az arra vonatkozó szabályok szerint bonyolítsa le.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
56/2018. (X.11.) határozat
Tárgy: Bölcsőde vezetői pályázat kiírása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti pályázatot
ír ki az Úrkúti Törpikék Bölcsőde vezetői munkakör betöltésére.
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás –
jogszabály szerinti – közzétételéről és a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatok
ellátásáról.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
57/2018. (X.11.) határozat
Tárgy: Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása projekthez kapcsolódó döntés
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mini bölcsődei férőhelyek
kialakításának támogatása című projekt kivitelezési feladatainak ellátására beérkezett
ajánlatokból a HANFEST Építőipari és Szolgáltató Bt (8312 Balatonederics, Kültelek 2/A.)
bruttó 7.089.915.-Ft összegű árajánlatát fogadja el.
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az önkormányzat költségvetési rendeletében
a K7 Felújítások bölcsőde kialakítása előirányzat (pályázati forrás és önrész), valamint 79.998.Ft összeggel az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében meghatározott gazdasági
tartalék terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban foglalt
feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
58/2018. (X.11.) határozat
Tárgy: TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Úrkúton” című projekthez kapcsolódó döntés
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011
kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekt építész
műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkezett ajánlatokból Kántor Miklós (8227 Felsőörs,
Kertvég u. 10.) bruttó 190.000.-Ft összegű árajánlatát fogadja el.
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az önkormányzat a TOP-4.1.1-16-VE1-201700011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekt
lebonyolításához biztosított pályázati forrás terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban foglalt
feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
59/2018. (X.25.) határozat
Tárgy: Szociális tűzifa biztosításához kapcsolódó járulékos szolgáltatások megrendelése
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a 124 m3 tűzifát a Verga Zrt-től szerezi be bruttó 2 362 200,- Ft értékben a pályázati
támogatás és önerő terhére,
- a 124 m3 tűzifa úrkúti telephelyre szállítását Nagy Truck 2001 Kft-től rendeli meg bruttó
314 960,- Ft értékben
- a 124 m3 a tűzifa tárolását és a szociálisan rászorultak részére való kiszállítását Pichler
Zoltán ev-tól rendeli meg összesen bruttó 248 000,- Ft összegben.
- a pályázati támogatáson felül szükséges pénzügyi forrást az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésében tervezett települési segély terhére biztosítja.
- felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
60/2018. (X.25.) határozat
Tárgy: Az Úrkúti Törpikék Bölcsőde alapító okirata
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján a bölcsődei feladatok ellátására Úrkúti
Törpikék Bölcsőde elnevezéssel – az 1. melléklet szerinti alapító okirat egyidejű elfogadásával
- költségvetési szervet alapít.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
61/2018. (XI.15.) határozat
Tárgy: A Településrendezési terv partnerségi és véleményeztetési eljárási szakaszának lezárása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési eszközök
felülvizsgálata tekintetében a partnerségi egyeztetés során, illetve a véleményezési szakaszban
beérkezett véleményekkel kapcsolatban - a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően
1. megállapítja, hogy a lefolytatott partnerségi véleményezés során a módosítással
kapcsolatban a Partnerektől egy észrevétel érkezett, mely észrevétel elfogadásra kerül. A
partnerségi szabályzat szerinti lakossági fórum (közmeghallgatás) megtartásra került így
a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti;
2. úgy dönt, hogy a közbenső véleményezés során beérkezett véleményeket az azokra adott
válaszok szerint elfogadja, jogszabályon alapuló el nem fogadott vélemény nem maradt;
3. A tervezett korlátozott használatú mezőgazdasági területet, továbbá a mezőgazdasági és
gazdasági rendeltetésű erdő övezetekben a turisztikai célú létesítmények
elhelyezhetőségét, mivel azt a történeti tájhasználat, településszerkezet, mint kialakult
településrendezési ok és helyzet indokolja, és közérdeket nem sért, meg kívánja tartani.
4. megállapítja, hogy a településrendezési eszköz módosítás véleményezési szakasza
lezárult;
5. megállapítja, hogy a véleményezési dokumentációban szereplő "Környezeti értékelést" a
környezetvédelemért felelős államigazgatási szervek elfogadták, ezért a környezeti
vizsgálati eljárást lezárja;
6. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen döntés dokumentálásáról és
közzétételéről,
7. felkéri a tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai véleményezésre bocsájtandó
tervdokumentációt;
8. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban átdolgozott
településrendezési eszközök felülvizsgálatát, az eljárás során beérkezett valamennyi
vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát,
továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső szakmai
véleményezésre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének, és a
kérelemhez csatolja 3. pontban foglaltak vonatkozásában az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben (továbbiakban:
OTÉK) foglaltaknál megengedőbb szabályok, OTÉK 111. § (2) bekezdése szerinti
indokolását.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
62/2018. (XI.15.) határozat
Tárgy: Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde alapító okirata
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2018. (X.25.) határozatában a
„Bölcsőde” szövegrész helyébe a „Mini Bölcsőde” szöveg lép, egyúttal a 60/2018. (X.25.)
határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
63/2018. (XI.15.) határozat
Tárgy: Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mini bölcsődei férőhelyek
kialakításának támogatása című projekt eszközbeszerzésére beérkezett ajánlatokból a Mi
Óvodánk Kft. (1163 Budapest Veres Péter út 51.) bruttó 2 895 988,-Ft összegű árajánlatát
fogadja el.
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az önkormányzat költségvetési rendeletében
a K6 Beruházások - Mini bölcsőde eszközök előirányzat (pályázati forrás és önrész) terhére
biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban foglalt
feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
64/2018. (XI.29.) határozat
Tárgy: Az 516/8 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Müller Péter kérelmező részére eladja az
Úrkút Község Önkormányzata 1/1-ed tulajdonát képező, forgalomképes 516/8 hrsz-ú, 1 000 m2
területű kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant, melyért bruttó 1 500 000,- Ft-ot fizet
meg kérelmező, egy összegben.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 516/8 hrsz-ú ingatlanra négy éves
beépítési kötelezettséget ír elő azzal, hogy a beépítési kötelezettség kezdő időpontja a víz,
villany, szennyvízelvezetés közműhálózat üzembe helyezésének időpontja. Amennyiben a
kérelmező beépítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Önkormányzatot visszavásárlási
jog illeti meg a fent meghatározott vételáron. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
65/2018. (XI.29.) határozat
Tárgy: Strifler Bettina Bursa Hungarica pályázatának elbírálása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben résztvevő pályázót a bírálati szempontok
alapján a 2019-es költségvetési évben – havi bontásban, 10 hónapon át – az alábbi összeggel
támogatja:
Strifler Bettina Úrkút, Gubiczahegy u. 20. 5 000,- Ft/hó
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
66/2018. (XI.29.) határozat
Tárgy: Strifler Patrik Bursa Hungarica pályázatának elbírálása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben résztvevő pályázót a bírálati szempontok
alapján a 2019-es költségvetési évben – havi bontásban, 10 hónapon át – az alábbi összeggel
támogatja:
Strifler Patrik Úrkút, Gubiczahegy u. 20. 5 000,- Ft/hó
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
67/2018. (XI.29.) határozat
Tárgy: Pörzse Borbála Bursa Hungarica pályázatának elbírálása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben résztvevő pályázót a bírálati szempontok
alapján a 2019-es költségvetési évben – havi bontásban, 10 hónapon át – az alábbi összeggel
támogatja:
Pörzse Borbála 8409 Úrkút, Rákóczi u. 26. 5 000,- Ft/hó

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
68/2018. (XI.29.) határozat
Tárgy: Nagy Bence Bendegúz Bursa Hungarica pályázatának elbírálása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben résztvevő pályázót a bírálati szempontok
alapján a 2019-es költségvetési évben – havi bontásban, 10 hónapon át – az alábbi összeggel
támogatja:
Nagy Bence Bendegúz 8409 Úrkút, Hősök u. 43. 5 000,- Ft/hó
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
69/2018. (XI.29.) határozat
Tárgy: Szőlősi Máté Bursa Hungarica pályázatának elbírálása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben résztvevő pályázót a bírálati szempontok
alapján a 2019-es költségvetési évben – havi bontásban, 10 hónapon át – az alábbi összeggel
támogatja:
Szőlősi Máté 8409 Úrkút, Gubiczahegy u. 8.
5 000,- Ft/hó
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
70/2018. (XI.29.) határozat
Tárgy: Támogatási szerződés kötése az Úrkúti Római Katolikus Plébániával
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az úrkúti temető fenntartási
költségeinek átvállalásával egyetért.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert, hogy a Római Katolikus
Plébániával az 1.) pontban foglalt költségek átvállalására, utófinanszírozására vonatkozó
támogatási szerződést kösse meg.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
71/2018. (XI.29.) határozat
Tárgy: Fülöp Zoltánné polgármester jutalmazása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „K121 Polgármester jutalma” terhére
bruttó 500 000,- Ft összegű jutalmat ad Fülöp Zoltánné polgármesternek a község
infrastruktúrájának fejlesztéséért, valamint az önkormányzatnak a pályázatokon való sikeres
indulásáért 2018-ban végzett munkája elismeréseként.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
72/2018. (XI.29.) határozat
Tárgy: Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde működési engedélye
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a mini bölcsődei ellátást - 2019. január 1-jétől - biztosít Úrkút község közigazgatási
területén, illetve külön megállapodás alapján, a szabad kapacitás terhére más települések
részére,
2. az 1. melléklet szerint elfogadja a mini bölcsődei ellátás szakmai programját,
3. felszólítja a jegyzőt, hogy a szolgáltatás térítési díjaival kapcsolatos rendelet-tervezetet a
képviselő-testület következő ülésére készítse el,
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-3 pontban foglaltakhoz szükséges
jognyilatkozatokat megtegye, a működési engedélykérelmet az engedélyező hatóság felé
benyújtsa.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
73/2018. (XI.29.) határozat
Tárgy: Döntés a bölcsődevezetői pályázatról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődevezetői álláspályázatára
beérkezett pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és Törő Barbara
pályázatát támogatja, ezért megbízza - a határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett
- az Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával: 2019. január 1–
től – 2023. december 31-ig.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
74/2018. (XI.29.) határozat
Tárgy: A TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekthez kapcsolódóan kivitelező kiválasztásáról
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011
kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekt
kivitelezési feladatainak ellátására beérkezett ajánlatokból a HANFEST Építőipari Szolgáltató
Bt (8312 Balatonederics, Kültelek 2/A) bruttó 17.614.299.-Ft összegű árajánlatát fogadja el.
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az önkormányzat a TOP-4.1.1-16-VE1-201700011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekt
lebonyolításához biztosított pályázati forrásból, valamint 35.456.-Ft összeggel az
önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében meghatározott gazdasági tartalék terhére
biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban foglalt
feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
75/2018. (XI.29.) határozat
Tárgy: A TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekthez kapcsolódóan eszközök beszerzéséről
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011
kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekthez
kapcsolódó eszközbeszerzésekre (Rextra Kft-től, illetve az Etalon.hu Elektronika Kft-től)
érkezett összesen bruttó 1.533.900.-Ft árajánlatokat elfogadja.
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az önkormányzat a TOP-4.1.1-16-VE1-201700011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekt
lebonyolításához biztosított pályázati forrás, valamint 6.319.-Ft összeggel az önkormányzat
2018. évi költségvetési rendeletében meghatározott gazdasági tartalék terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban foglalt
megrendelések elküldésére.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
76/2018. (XI.29.) határozat
Tárgy: Hozzájárulás a „Kerékpározz Úrkúton” pályázat benyújtásához
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy az
Úrkúti Sportkör (8409 Úrkút Rákóczi utca 45.)
1. az „Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, bővítési fejlesztések, tevékenységek támogatása” pályázati felhívásra (VP6-19.2.1.-28-1-17
kódszám) az Úrkút Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező úrkúti 371 hrszú ingatlant érintően „Kerékpározz Úrkúton” címmel pályázatot nyújtson be.
2. a „Kerékpározz Úrkúton” című pályázat pozitív elbírálása esetén a projektet megvalósítsa, a
támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztést a támogatást igénylő
aktiválja, továbbá biztosítja, hogy a 371 hrsz-ú ingatlan, a kötelező fenntartási időszakban - a
fejlesztés céljára – az Úrkúti Sportkör, mint támogatást igénylő rendelkezésére álljon.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
77/2018. (XII.20.) határozat
Tárgy: Úrkút településfejlesztési koncepciója
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti
Településfejlesztési koncepciót elfogadja és jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a jelen településfejlesztési
koncepció elfogadásáról szóló határozat közzétételéről.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
78/2018. (XII.20.) határozat
Tárgy: Úrkút településszerkezeti tervének megállapítása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § - ban foglaltak alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Úrkút
Településszerkezeti Tervéről az alábbi döntést hozta:
1.

Úrkút közigazgatási területére vonatkozóan elfogadja és jóváhagyja:

a) jelen határozat 1. mellékletét: Úrkút Településszerkezeti Tervének leírása,
b) jelen határozat 2. mellékletét: A településszerkezeti tervlap 1:18000.
2.
A Településszerkezeti terv hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Úrkút
település Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2008. (X. 9.) határozatával elfogadott
Településszerkezeti terve.
3.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon
településszerkezeti terv elfogadásáról szóló határozat közzétételéről.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

a

jelen

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
79/2018. (XII.20.) határozat
Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019-2024-es időszakra vonatkozóan, az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a település Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
Felszólítja a polgármestert és jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
80/2018. (XII.20.) határozat
Tárgy: A 249/50 hrsz-ú ingatlan nyilvános pályázati eljárás keretében történő értékesítése
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező 249/50 hrsz-ú ingatlant értékesítésre kijelöli, egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal gondoskodjon a hirdetmény helyben szokásos
módon történő közzétételéről, továbbá a www.urkut.hu oldalra történő feltöltéséről.

Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
81/2018. (XII.20.) határozat
Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a)
a 2019. évi belső ellenőrzési munkatervet az 1. számú melléklet szerint elfogadja
b)
a 2019. évi belső ellenőrzéssel Molnár Erika regisztrált belső ellenőrt bízza meg,
melynek megbízási díja 300.000.- Ft.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

HATÁROZAT
82/2018. (XII.20.) határozat
Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi munkaterve
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervet a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
Kiadmány hiteléül:

dr. Puskády Norbert
jegyző

