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

MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. június 6-án (csütörtökön) 17. 00 órai
kezdettel ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Napirendi pontok tárgyalása előtt:
a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.
Előadó: polgármester
b) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: polgármester
Napirendi pontok:
1) Az Önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló
4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítása – tervezet.
Előadó: polgármester
2) Tájékoztatás a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: polgármester

3) Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási
tevékenységről, valamint a 2013/2014. nevelési év előkészületeiről,
és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási feladatokról.
Előadó: Karisztl Jánosné óvodavezető
4) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési
Önkormányzati Társulás Önkormányzati Társulási Megállapodásának
módosítása.
Előadó: polgármester
5) Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása 2013.07.01-1től. (szóbeli
előterjesztés)
Előadó: polgármester

6) Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása
módosításának megvitatása (MÖtv. 146 § (1) alapján)
Előadó: polgármester (szóbeli előterjesztés)

7) Beszámoló a szennyvízberuházás folyamatáról.
Előadó: polgármester

8) Polgármesteri Hivatal villamos-hálózatának felújításáról.
Előadó: polgármester

9) Vegyes ügyek.

a) Ravatalozó építésének jelenlegi helyzete
Előadó: Kovács Mihály plébános
b) Kiss
Imréné
és
házastársa
meghosszabbítás iránti kérelme.

lakásbérleti

szerződés

Előadó: polgármester
c) Kiss Éva és élettársa lakásbérleti szerződés meghosszabbítás
iránti kérelme.
Előadó: polgármester
d) Wágner Ödön helyiségbérleti szerződés meghosszabbításának
kérése.
e) Családsegítő nyári táborozás költségeihez támogatás iránti kérése
Előadó: polgármester
f) Polgármester szabadság kiadása iránti kérelme
Előadó: alpolgármester
g) Falunapi rendezvények programja, előzetes tervek – szóbeli
megbeszélés.
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása után:
Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben van).
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2013. május 31..
Fülöp Zoltánné
polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
az április 29-ei testületi ülés óta végzett munkájáról a
képviselő-testület 2013. június 6.-i ülésére
1.) A játszóterek kifogásolt eszközeinek felújítására, karbantartására teljes
mértékben sor került a közfoglalkoztatott és fizikai dolgozók
bevonásával.
A Tiszapark Kft-től a szóbeli egyeztetést követően árajánlatot kértem az
utóellenőrzése, majd azt megrendeltem, az utóellenőrzésre június 10-én
kerül sor bruttó 84 ezer Ft-ért.
2.) A Béke utcai árok kivitelezési munkáira vonatkozóan az egyeztetés
Várbíró Tamás Úrral megtörtént, időjárás függvényében a munkálatok
június 11-én kezdődnek. A sportpálya feletti útszakasz kiépítésére a
Mangán Kft ajánlata még nem készült el, arra pár héten belül sor kerül.
3.) A polgármesteri hivatal és a védőnői helyiség villamos hálózatának
felújítására, illetve a védőnői helyiség gipszkartonos burkolásához a
felmérés megtörtént, melyről külön előterjesztés készült.
4.) Fogorvosunk, dr. Steinbach Andrea jelezte, hogy finanszírozási,
betegforgalmi és személyes okok miatt a nyári időszakban módosítaná
a rendelési idejét, ami Úrkút vonatkozásában azt jelentené, hogy hétfőn
és csütörtökön, valamint minden hónap első péntekén lenne rendelés 66 órában.
Tájékoztattam, hogy átmenetileg ezt tudomásul vesszük, de a rendelési
idő módosításának tapasztalatairól kérem a testület tájékoztatását,
valamint a rendelési idő esetleges végleges módosításához szükséges
a szakhatóságok engedélye, a testület jóváhagyása, valamint a feladat
ellátási szerződés módosítása.
5.) A falunapi rendezvényhez kapcsolódóan - egy fellépő maximum bruttó
250 ezer Ft-os finanszírozása érdekében - a pályázatot elkészítettem az
Őszinte mosoly alapítványhoz történő beküldéséről gondoskodtam. A
kiírás szerint döntés június 10-én várható.
6.) A szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan a projektmenedzserrel, a
kivitelezővel és mérnökkel együtt folyamatos egyeztetést folytattunk a
közreműködő szervezet projektfelelősével. A folyamatról és a jelenlegi
helyzetről, valamint a kivitelezés további folyamatáról külön előterjesztés
készült.
Úrkút, 2013. június
Fülöp Zoltánné
polgármester

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.: onkurkut@vnet.hu
________________________________________________________________________
Szám:32-8//2013.

JELENTÉS
a Képviselő-testülete 2013. június 6-i ülésére.
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést adom:
21-22/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat: A 8/2013. (III.29.) BM. rendelet
alapján a Sportcsarnokra elkészített pályázat a MÁK felé benyújtásra került a a
sportra fordítandó Nyilatkozattal együtt.
23/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat:
Az Ajkai Rendőrkapitányság
Vezetőjévé Szoboszlai Tibor r. alezredes kinevezéséről szóló támogató döntés az Ajkai
Rendőrkapitányság részére megküldésre került.

26/2013. (IV.29.) önkormányzati határozat: Vörös Zoltán és az önkormányzat
között az 517/46 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ignatlan bérbeadásáról szóló
megállapodás megkötésre került.
27/2013. (V.9.) önkormányzati határozat: Harsányi István közbeszerzési szakértő,
illetve a Firmiter Bt és az önkormányzat között a szennyvízcsatornázásra vonatkozó
újabb közbeszerzési megállapodás megkötésre került.
28/2013. (V.9.) önkormányzati határozat: A Veszprém Megyei Köznevelési és
Fejlesztési terv elfogadásáról, illetve Úrkút településre vonatkozó elírásokról szóló
döntésről a megadott elektronikus formában megküldésre került.
29/2013. (V.29.) önkormányzati határozat: Ajka Város Önkormányzatával, a
szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására kötött megállapodás 2013. június
30-i határidővel történő felmondásáról az határozat-kivonat egy példányát Ajka
részére a Hivatal megküldte.
Kérem fentiek szíves elfogadását.
Úrkút, 2013. június 3.

Fülöp Zoltánné polgármester

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013 (III.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól
(egységes szerkezetben)
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § és 109.§ (4)
bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed:
a) Úrkút Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), annak
szerveire, továbbá az önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása
alatt működő költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények);
b) mindazokra a dolgokra, melyek az önkormányzat tulajdonában vannak, így az
ingatlan és ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, a társaságokban az
önkormányzatot megillető részesedésekre, valamint az értékpapírokra
(továbbiakban önkormányzati vagyon).
2. Az önkormányzat vagyona
2.§ (1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonában levő ingatlanokból, közművekből
és ingókból, valamint a pénzvagyonból, értékpapírokból, üzletrészekből és az
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll.
(2) Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból, valamint üzleti vagyonból áll. Az
önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes
vagyon.
(3) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonként vagyonelemet nem minősít.
(4) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának felsorolását az 1. melléklet
tartalmazza
(5) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának felsorolását a 2.
melléklet tartalmazza.
(6) Üzleti vagyon mindazon vagyontárgy, mely nem tartozik a (4) és (5) bekezdésben
meghatározott törzsvagyon körébe. Az üzleti vagyon felsorolását a 3. melléklet
tartalmazza.
3.§ (1) A rendelet alkalmazásában vagyonhasznosítás a Nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott fogalom.
(2) A vagyongazdálkodás célja és alapvető feladata az önkormányzat kötelező és
önként vállalt feladatai eredményes ellátásának elősegítése.
(3) A vagyongazdálkodás során a vagyontárgyak hasznosítása nem veszélyeztetheti
az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
4.§ (1) Az Önkormányzat vagyonának kezelői különösen a Polgármesteri Hivatala,
költségvetési szervei (intézményei) (a továbbiakban együtt: vagyonkezelő szervezet).
(2) A vagyonkezelő szervezet jogosult - e rendeletben és alapító okiratukban foglalt
korlátozásokkal
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a) a kezelésében lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak
szedésére, birtokvédelemre,
b) a közszolgáltatás ellátásához nélkülözhető vagyontárgyak bérbeadására,
c) a kezelésében lévő selejt, vagy feleslegessé váló ingó vagyontárgyak
elidegenítésére nyilvános meghirdetés mellett.
(3) A vagyonkezelő szervezet köteles a kezelésében lévő vagyontárgyak
fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok
ellátására.
(4) A vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek beszámolni.
3. Törzsvagyon használata, hasznosítása
5.§ (1) A törzsvagyon használati jogát azok az önkormányzati költségvetési szervek
gyakorolják, amelyek az adott ingatlanban a rendelet hatálybalépésekor
közszolgáltatást teljesítettek, illetve azok, amelyeket a Képviselő-testület a
használatra egyéb okból feljogosít.
(2) A használati jogot gyakorló intézmény a rábízott forgalomképtelen, és
korlátozottan forgalomképes vagyont határozott idejű bérbeadás útján az
alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. Az 1 hónapot meghaladó időtartamú
bérbeadáshoz a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
6.§ (1) A korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó önkormányzati
ingatlanok tulajdonjogának forgalmazása, átruházása (adás-vétel, csere, más
önkormányzatnak átadás), ingyenes és határidő nélküli használatba adása,
megterhelése, gazdasági társaságba vagy
alapítványba történő bevitele, illetve a 5.§-ban nem szereplő egyéb hasznosítása a
Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgy az átminősítését követően akkor
jelölhető ki elidegenítésre, ha azt a közfeladatot, amely célját szolgálja a
vagyontárgy, más vagyontárggyal látja el az elidegenítést követően vagy a
közfeladat ellátására más szervezettel köt megállapodást és a közfeladat ellátásához
az értékesítésre kijelölt ingatlan nem szükséges.
7.§ (1) Az Önkormányzat ingó vagyontárgyainak a rendeltetésszerű használatot
meghaladó indokolt hasznosítása az alapfeladat sérelme nélkül a használó
vagyonkezelő szervet illeti meg.
(2) A költségvetési szervek a használatukban lévő ingóságokat, valamint
pénzvagyont (az alapfeladataik sérelme nélkül) gazdasági társaságba és
alapítványba csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével vihetik be.
(3) A költségvetési szervek a 20.000 Ft-ot meghaladó értékű eszközük értékesítését
vagy selejtezését 100.000,-Ft értékhatárig a polgármesternek, ezen felüli érték
esetén a képviselő-testület hozzájárulásával, versenytárgyalás nélkül végezhetik, ha
az a Költségvetési törvényben meghatározott értéket nem éri el.
(4) Amennyiben az ingó vagyontárgy átszervezés vagy feladatváltozás miatt a
használó vagyonkezelő szervnél feleslegessé válik, annak hasznosításáról a
képviselő-testület az Úrkúti Polgármesteri Hivatal bevonásával gondoskodik. A
hasznosításból származó bevétel az önkormányzat költségvetését illeti meg.
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4. Az üzleti vagyon hasznosítása
8.§ (1) Az üzleti vagyon körébe tartozó tulajdon kezeléséről, hasznosításáról a
Képviselő-testület gondoskodik.
(2) Az üzleti vagyon hasznosításának előkészítése az Önkormányzat hivatalának a
feladata.
(3) Az üzleti vagyon körébe tartozó ingatlanokkal, üzletrészekkel, részvényekkel,
ingóságokkal és vállalkozási célú pénzeszközökkel kapcsolatos döntések, valamint a
gazdálkodási koncepcióval összefüggő kérdések a Képviselő-testület hatáskörébe
tartoznak.
9. § (1) Az Önkormányzat költségvetését illeti az üzleti vagyona utáni részesedés és
osztalék, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(2) Az üzleti vagyonnal veszteséges vállalkozásban részt venni nem lehet. A
veszteségessé váló vállalkozásból az önkormányzati vagyonkört ki kell vonni, illetve
az Önkormányzat vállalkozási részvételét a veszteséges tevékenységről való
tudomásszerzést követő 60 napon belül meg kell szüntetni.
5. Önkormányzati ingatlan elidegenítése
10. § Elidegenítésre csak a törzsvagyonba nem tartozó ingatlan jelölhető ki.
11. § (1) Ingatlan elidegenítésre történő kijelölését követően meg kell határozni
annak becsült forgalmi értékét.
(2) Az ingatlan becsült forgalmi értékét minden esetben ingatlanforgalmi értékbecslő
bevonásával és a könyv szerinti nyilvántartás alapján kell meghatározni.
(3) A nyilvános pályázat útján történő ingatlanértékesítés során a hirdetményt:
a) 5 millió Ft becsült érték alatt az önkormányzat honlapján,
b) 5 - 100 millió Ft becsült érték között az önkormányzat honlapján, és a megyei napi
lapban is
c) 100 millió Ft becsült érték között az a)-b) pontokban meghatározottak mellett
országos napilapban, vagy ingatlanforgalmi szaklapban kell közzétenni.,
(4) Zártkörű pályázati eljárás akkor folytatható le, ha az ajánlattevő részére
meghatározott hasznosítási célt kíván a képviselő-testület meghatározni.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a zártkörű pályázatra az
esélyegyenlőség biztosítása mellett legalább három olyan szervezetet kell meghívni,
amely képes a meghatározott hasznosítási célt teljesíteni.
(6) Nem kell nyilvános pályázati eljárást lefolytatni az ingatlan értékesítésére,
amennyiben a forgalmi érték nem éri el a 3.000.000.- Ft-ot.
6. Jogról való döntés
12. § (1) Az önkormányzatot megillető követelésről, jogról ingyenesen akkor lehet
lemondani, ha a jog érvényesítéséhez szükséges költség várhatóan meghaladja a
követelés, jog értékét.
(2) A joglemondásról szóló döntés
a) 50 ezer Ft-ot el nem érő követelés esetén a polgármester,
b) 50 ezer Ft-ot elérő és meghaladó követelés esetén a képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.
(3) A polgármester dönt
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a) önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó fellebbezési jogról történő
lemondásról,
b) önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő építéshez, vezetékfektetéshez történő
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról,
c) elővásárlási jog lemondásáról szóló nyilatkozat megadásáról.
9. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2013. március 25-én lép hatályba, rendelkezései azonban nem
érintik a hatálybalépés előtt megkötött jogügyletek, szerződések érvényességét.
Hatálybalépésével egy időben hatályát veszti Úrkút Község Önkormányzati
Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 6/2008 (IV.30.)
önkormányzati rendelete.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
2013.március 22.
Rostási Mária
jegyző
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Indokolás
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területére és a tulajdonában álló
vagyonra terjed ki.
2.§
Az önkormányzat nem kíván élni azzal a lehetőséggel, hogy nemzetgazdasági
szempontból kiemelt vagyonná nyilvánítson bármely vagyonelemet, így az e
szakaszban jelzett mellékletek a forgalomképes és korlátozottan forgalomképes
vagyon nyilvántartását tartalmazzák.
3-4.§
A vagyonkezeléssel megbízható szerveket és a kezelés alapvető szabályait
határozza meg.
5-8.§
A törzsvagyon használatának, hasznosításának szabályait tartalmazza.
9-10.§
Az üzleti vagyon használatának, hasznosításának szabályait tartalmazza
11-12.§
A törzsvagyonba nem tartozó vagyonelemek elidegenítésének szabályait
tartalmazzák, tekintettel a Nytv. 13. § (1) bekezdés, valamint a 2012. évi
költségvetésről szóló törvényvonatkozó rendelkezései alapján meghatározható
értékhatárra.
13.§
Az önkormányzatot megillető bármely, vagyon és nem vagyoni jellegű jogról való
lemondás, hozzájárulás megadása az itt jelzett kivételekkel az önkormányzat
hatásköre.
14.§
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik..
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1. melléklet
a 4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelethez 1

Úrkút Község Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona
Helyrajzi szám
1/2
1/3
27
39
40/1
40/3
44
56
63
83
93/1
93/3
93/4
93/5
93/7
93/8
94
95
99
136/1
136/3
137
141
175
184
207
233
248
249/6
249/7
249/21
249/36
249/60
256/4
257
266
267/5
286
287
300
308
317/1
1

Megnevezés
Közterület
Árok
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Árok
Árok
Közterület
Névtelen terület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Út
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Árok

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

Módosította a 11/2013. (VI.7.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2013. június 8.
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317/2
318/1
349
368
370
373/1
387
391
392/13
394
395/11
396/2
397
399
404
405
407
408/12
409
411
412/9
413
414
417
421
422
424
427
429
449
451
457
459
489
516
517/3
517/23
517/44
020/15
519
450/14
450/21
06/5
020/23
020/42
020/43
020/44

Út
Közterület
Közterület
Közterület
Út
Közterület
Közterület
Közterület
Út
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Árok
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület, út
Közterület
Közterület
Közterület
út
út
Közterület
út
Közterület

020/52
024

út
út

Belterület
Névtelen
Névtelen
Hősök
Belterület
Sport
Erdő
Névtelen
Belterület
Rózsa
Névtelen
Névtelen
Május 1 tér
Május 1 tér
Május 1 tér
Május 1 tér
Május 1 tér
Május 1 tér
Jókai
Belterület
Névtelen
Május 1 tér
Május 1 tér
Május 1 tér
Névtelen
Névtelen
Rózsa
Csokonai
Névtelen
Névtelen
Névtelen
Mezőköz
Névtelen
Petőfi
Belterület
Belterület
Belterület
Belterület
Külterület
Belterület
Belterület
Belterület
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027
028/6
032/2
042/2
072/2
083/2
088
089/8
095/2
095/4
0102
0105
0118/2
0118/4
0118/7
0120
0121/2
0121/5
0134/2
0135/3
0135/5
0136
0138
0139
0141/2
0141/4
0143/1

út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
út
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2. melléklet
a 4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelethez 2

Úrkút Község Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona
Helyrajzi szám
41
165
371
395/1/A
395/3/A
396/4
396/10
408/21
10/38
02/2

2

Megnevezés
Utca neve
Iskola
Rákóczi u. 42.
Óvoda
Mester u. 1.
Sportpálya
Belterület
Óvoda
Május 1 tér 2.
Sportcsarnok
Rákóczi u. 41.
Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45.
Közösségi Ház
Rákóczi u. 43.
Orvosi rendelő
Május 1 tér 7.
Vízmű területe
Belterület
Közművek (Úrkút Község szennyvízcsatorna hálózata, valamint
Úrkút község vízrendszere) kül- és belterületen

Módosította a 11/2013. (VI.7.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2013. június 8.
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3.melléklet
a 4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelethez

Úrkút Község Önkormányzat üzleti vagyona

Helyrajzi szám
1/6
4
10/11
10/15
37/2
61
89/1
89/2
249/20
249/42
249/43
249/50
256/3
369
390/11
395/15
396/7
426/3
428
517/46
517/54
452/32
0111/1
0111/5
0111/7

Megnevezés
Kivett
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Gazdasági épület
Posta
Beépítetlen terület
Lakóház
beépítetlen terület
beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Gyep
Gyep
Gyep

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

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013.június 6. -án
megtartandó ülésére
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó
értékelése

Az előterjesztést készítette :

Klein Attiláné igazgatási ügyintéző

2

Tisztelt Képviselő-testület!

„ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997.évi XXXI. törvény 96.§.
(6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig átfogó értékelést kell készítenie,
amelyet a képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.

E feladatnak eleget téve az alábbi értékelést adjuk 2012. évről
1.

A Település demográfiai mutatói

Úrkút község lakosság száma 2012.év január 1-én 2110 fő volt, ennek 17 %-át, azaz
356 főt tesz ki a 0-18 éves korosztály.

0- 6 éves 111 fő
7-14 éves 162 fő
15-18 éves 83 fő

0 - 6 éves
7 - 14 éves
15 - 18 éves

2.Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult



A gyermekvédelmi törvényben meghatározott
- gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- pénzbeli támogatásnak, továbbá
a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 51 gyermek részére került
megállapításra, a 0-18 éves korosztály 15 %-a. Az előző évhez viszonyítva nem változott a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma. Ezek a
gyermekek két alkalommal részesültek egyszeri támogatásban, 2012. augusztus hónapban
pénzbeli támogatásban, gyermekenként 5.800 Ft/fő, 2012. november hónapban

3

természetbeni támogatásban Erzsébet utalvány formájában, gyermekenként 5.800 Ft/fő.
Összesen 563 000 Ft összegben.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítás 1 esetben történt.
A családban az 1 főre jutó havi jövedelem meghaladta a gyámügyi törvényben
meghatározott jövedelem határ összegét.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának alakulása
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Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az elmúlt évekhez hasonlóan nem volt igény.

Óvodáztatási támogatásra az elmúlt évekhez hasonlóan nem volt igény.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A települési önkormányzat Szociális Bizottsága - átruházott hatáskörében - a gyermeket a
rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha
a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2012.évben 54 gyermek részesült a 0-18
korosztály 15 %-a.
A megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként 3.00014.250,- Ft összegig terjedt. Az összes kifizetett rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2012.
évben 969 000 Ft volt. Az előző évhez viszonyítva 2 %-kal nőtt a támogatott gyermekek
száma. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elutasítása nem történt.
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A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők számának alakulása
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Gyermekétkeztetés
Az Önkormányzat biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását – gyermekétkeztetését –
az óvodás és általános iskolás gyermekek számára.
a) az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési
díj 100 %-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres kedvezményben részesülő gyermek és tanuló
után az intézményi térítési díj 50 %-át,
c) a három- vagy több gyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj
50 %-át,
d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át
normatív kedvezményként biztosítjuk.
Az Önkormányzat 145 adagos konyhát működtet. A Napközi Otthonos Óvoda, az Általános
Iskola napközi és menza nyersanyagnormáját minden évben a képviselő-testület állapítja
meg. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege+áfa.
2012.évben gyermekétkeztetési kedvezményre jogosultak száma 30 fő volt,
ebből 16 általános iskolás gyermek vette igénybe az étkeztetést, valamint 14 óvodás
gyermek.
Ingyenes étkeztetésben összesen 27 gyermek részesült, ebből ingyenes óvodai étkező
5 gyermek, 22 gyermek pedig iskolás volt. Az elmúlt évhez viszonyítva 40 %-kal csökkent az
összes kedvezményes étkező száma.
A kedvezményes gyermekétkeztetést igénybevevők számának alakulását az alábbi
táblázat mutatatja

Óvodás
kedvezményes
étkezők :

2008.év

2009.év

2010.év

2011.év

2012.év

18

17

17

18

14

5

Ált.iskolás
kedvezményes
étkezők :

25

26

32

32

16

Összes kedvezményes
étkező :

43

43

49

50

30

Óvodás ingyenes
étkezők :

8

7

9

7

5

Iskolás ingyenes
étkezők :

13

13

19

21

22

Ingyenes étkezők
összesen :

21

20

28

28

27

2012.évben szociális nyári gyermekétkeztetés nem történt.
3. Gyermekjóléti Szolgálat
A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása intézményi társulás keretében történik a
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ ( 8400 Ajka, Frankel Leó u.8.) Gyermekjóléti
Szolgálatánál.
Az úrkúti családgondozó személye Pichler Judit, képesítése szociálpedagógus és
családpedagógus, mely megfelel a családgondozóra vonatkozó képesítési előírásoknak.
A családgondozó 2012.évben 26 gyermek – 16 család – esetében családban történő
nevelkedésük segítése érdekében folytatott rendszeres gyermekjóléti szolgáltatást.
Alapellátásban 10 gyermek gondozása történt, 4 gyermek átmeneti nevelés alatt áll.
Védelembe vett gondozottak száma : 10 gyermek volt.
Ezekben a családokban lakás- és anyagi problémákat,higéniai, valamint, gyermeknevelési
ismeretek terén hiányosságokat tapasztalt. A törvényes képviselők ez irányú felelősségüket
erőteljesen hárítják, külső környezeti és korosztályos csoport hatásokkal érvelnek,
figyelmeztetésükkel felelősségtudatuk felkeltését, nevelési módszereik és eszköztáruk
átalakítását, áthangolását, gyarapítását célozzuk meg. Nagyon sokan élnek gyermek
fejlődését nehezítő körülmények között nélkülözésekkel küszködve. A problémák egyre
összetettebbek, súlyosabbak.
Az ellátásban részesülő gyermekek számát az alábbi táblázat mutatja évenkénti
megbontásban :

Korcsoport 2007.év

2008.év

2009.év 2010.év

2011.év

2012.év

0 – 5 év

3

7

11

11

8

3

6 – 13 év

7

10

9

14

14

15

14 – 17 év

7

8

12

20

10

8

Összesen :

17

25

32

45

32

26

A családgondozó minden gondozással kapcsolatban a lehető leghatékonyabb és
leghumánusabb módon próbált eljárni. Ha az alapeljárás nem vezetett eredményre, akkor a
védelembe vételre tett javaslatot az önkormányzat jegyzője felé.
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A védelembe vétel után minden esetben elkészültek a gondozási-nevelési tervek, melyekben
részletezve vannak a problémák, azoknak a megoldási lehetőségei és a segítő személyek
felsorolása, valamint a teljesítés határideje. A gondozási tervet minden esetben a szülővel
közösen írta meg a családgondozó, hogy tisztában legyenek azzal, miben kell változtatniuk,
hogy a védelembe vétel a következő felülvizsgálat alkalmával megszüntethető legyen.
A gondozási-nevelési tervekben felhozott problémákra, minden alkalommal fel kellett hívni a
szülő figyelmét. A terveket félévente kell felülvizsgálni és változás esetén újra írni.
Átmeneti nevelésben 4 gyermek van. Két gyermek lakóotthonba, kettő pedig
nevelőszülőknél. Azok a gyermekek, akik nevelőszülőknél vannak, beilleszkedtek a családba
és a környezetbe, a lakóotthoni elhelyezésnél is kialakult egy adott rendszer, de nem olyan
otthonos és meghitt, mint egy nevelőszülői elhelyezés. Az átmeneti nevelésben lévő
gyermekek minden hónapban egy alkalommal jöttek haza a családhoz, és két alkalommal
találkoztak a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat valamelyik kijelölt irodájában.
Az alapgondozások jobbára információnyújtást, ügyintézést, segítő beszélgetést foglaltak
magukba.
Iskolai igazolatlan hiányzások miatt a tavalyi évben nem történt védelembe vétel.
6 alkalommal környezettanulmány készült, az iskolai jelzések által. Az igazolatlan órák
száma környezettanulmány készítésekor nem haladta meg a 10 órát. Ezek a gyerekek nem
kerültek gondozásba. A hiányzás miatt gondozásba került gyermekekkel havi két alkalommal
tartotta a kapcsolatot a családgondozó.
A cél minden esetben a gyermekek családban való nevelkedésének az elősegítése volt.
Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa és az ellátott
gyermekek száma szerint
Megnevezés

Anyagi ( megélhetési, lakhatással összefüggő

Kezelt
problémák
száma
( halmozott )
112

Gyermeknevelési

3

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség

3

Ellátott
gyermekek
száma a fő
próbléma
szerint
4

Magatartászavar, teljesítményzavar

127

9

Családi konfliktus ( szülők egymás közti, szülők-gyermek közti)

58

2

Szülők vagy a család életvitele

7

5

Szülői elhanyagolás

33

4

Családon belüli bántalmazás

-

Fogyatékosság, retardáció

13

1

Összesen :

356

26

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a Gyermekjóléti Szolgálat
észlelő- és jelző rendszert működtet. A jelzőrendszer tagjai a háziorvos, védőnő, iskola és
óvoda ifjúságvédelmi felelősei, körzeti megbízott, és az önkormányzat jegyzője. A
jelzőrendszer tagjainak kapcsolata kölcsönös, együttműködésük rendszeres. Probléma
esetén bármikor kérhetik egymás segítségét.
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Negyedévenként megbeszéléseket tartottak, 1 alkalommal gyermekvédelmi tanácskozást
tartottak. A jelzőrendszeri megbeszélések tapasztalatai jók, az információcsere és
segítségnyújtás oda-vissza működött.
Bántalmazás jeleit 2012.évben nem tapasztalt a családgondozó. Gyermek panaszával a
Gyermekjóléti Szolgálatot az év folyamán nem kereste fel.
Szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken vett részt a családgondozó.
( 2012.március 21. Gyermekvédelmi tanácskozás, 2012.szeptember 21. Módszertani
előadás az adatlapokról )
2012.július 11.napjától - július 15.napjáig „Úrkúti Kalandorok” Napközis Tábort
szervezett a családgondozó.
A 39 fő táborozó helyi általános iskolai tanuló volt. Az étkezést egyik úrkúti étterem látta el
2 napon keresztül, kétszer pedig maguk főztek a kirándulásokkal egybekötve, egy
alkalommal pedig Halimbán vendégelték meg őket.
A tábor gyülekező helye a közösségi ház volt. A halimbai családgondozó meghívására
Halimbára kirándultak ahol ellátogattak egy méhészhez, aki megmutatta a méhkasokat és
sokat mesélt a méhek életéről. Megnézték a bányamúzeumot, a felújított művelődési házat,
ahol ásványkiállítást néztek meg. A halimbai fűves kertben a falu kemencéjénél finom
langallóval látták őket vendégül ebédre. Egy úrkúti család nagy kertjében bográcsoztak,
számháborúztak, sorjátékot játszottak. A kislődi kalandparkba túráztak át. A kalanparkba
fürödhettek és sok játékot kipróbálhattak. Ebédre szalonnát sütöttek. A közösségi házban is
eltöltöttek egy napot, ahol játszóház és filmvetítés történt. A herendi Porcelánmanufaktúrába
( porcelán múezumba, mini-manufaktúrába ) is nagyon jól érezték magukat a gyerekek, a
kreatív műhelybe maguk is alkothattak.
A gyerekek nagyon jól érezték magukat hétvégére jól elfáradtak. A felügyeletben szülők,
önkormányzati dolgozók és pedagógusok segítettek.
4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések
Védelembe vétel: ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek
veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja,
vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi
környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket
védelembe veszi.
A védelembe vételt hivatalból évente, az érdekeltek kérelmére bármikor felülvizsgálhatja a
jegyzői gyámhatóság. A felülvizsgálat
eredményeként az épp aktuális körülmények,
állapotok figyelembevételével fenntarthatja, vagy megszüntetheti a védelembe vételt a
jegyző.
2012. évben 7 gyermek esetében ( 3 család ) védelembe vétel felülvizsgálata történt, mind a
7 gyermek védelembe vételét továbbra is fenntartotta gyámhatóság, mivel a védelembe vétel
nem vezetett eredményre a szülők magatartása, életvezetési stílusa és anyagi okok miatt, 1
esetben a gyermeknek felróható magatartás miatt.
Nagykorúság betöltése miatt 1 gyermek védelembe vételét szüntette meg a gyámhatóság.
1 gyermek esetében eredményre vezetett a védelembe vétel, a védelembe vétel okai már
nem álltak fenn, ezért a gyámhatóság a megszüntetés mellett döntött.
Új védelembe vétel nem történt.
2012. decemberében beköltözött egy család, ahol 1 gyermek védelembe vétel alatt állt, a
védelembe vétel továbbra is fenn lett tartva.
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A védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések és az azzal érintett gyermekek száma :
A szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására

6 gyermek

Két éve zajló sikertelen védelembevétellel érintett gyermekek száma

2 gyermek

Sajnos növekvő tendenciát mutat a védelembe vett gyermekek száma, ami egyes esetekben
a családok romló szociális körülményének köszönhető, illetve a szülők felelőtlen
magatartására vezethető vissza.
Iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése és szüneteltetése
A gyámhatóság a 16. életév alatti gyermek esetében az iskoláztatási támogatás
folyósításának felfüggesztéséről és a védelembe vételéről dönt, míg a 16. életév feletti
gyermek esetében az iskoláztatási támogatás szüneteltetést kezdeményezi a Magyar
Államkincstár területi szervénél.
A 10 órás igazolatlan mulasztást követő figyelemfelhívó végzés tartalma attól függően alakul,
hogy a diák betöltötte-e 16. életévét, vagy sem.
2012.évben 1 gyermek esetében az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztés
megszüntetésére került sor, mivel a gyermek a gyermek 16.életévét betöltötte. 2 gyermek
esetében
iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezésére, majd
megszüntetésére került sor.
4 gyermek esetében jelzett a közoktatási intézmény igazgatója 10 tanórát meghaladó
igazolatlan mulasztásról.
A Megyei Szociális és Gyámhivatal által szervezett szakmai tanfolyamokon, értekezleteken
részt vett a gyámhatósági ügyintéző.
2013. január 1-től a járások megkezdték működésüket, ami a gyermekvédelmi és gyámügyi
feladat- és hatáskörök ellátásának illetékességét nagy mértékben átszabta. A jegyzői
hatáskörből átkerültek intézkedések, így olyan mint a védelembe vétel, ideiglenes hatályú
elhelyezés, családi pótlék természetbeni formájának nyújtása, iskoláztatási támogatás
folyósításának szüneteltetése, megszüntetése.
Ideiglenes hatályú elhelyezés
Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését
családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése
szükséges: a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal, valamint a határőrség, a
rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehatási intézet parancsnoksága a
gyermeket ideiglenesen elhelyezi.
2012. évben nem került sor gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére.

5. Az ellenőrzések tapasztalatai
2012.évben gyámügyi hatósági tevékenység ellenőrzés nem történt.
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6. Bűnmegelőzési program
Úrkút község Önkormányzata Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióval rendelkezik.
A koncepció célja, az önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának
megfogalmazása, majd – konkrét helyzetelemzés alapján – a megvalósítandó azonnali, rövid,közép- és hosszú távú célok, illetve prioritások kijelölése, - a lehetőségeket feltárva – a
végrehajtás módjának meghatározása, a fejlesztés folyamatos biztosításával pedig az
életminőséget javító közbiztonság megteremtése.
Úrkút községben 2012.évben bűncselekmény elleni elkövetéséről nem kapott értesítést a
gyámhatóság. Családon belüli erőszakról, bántalmazásról a gyámhatósághoz jelzés nem
érkezett.
Drogprevenciós és bűnmegelőzési előadásokat az ajkai Rendőrkapitányság oktató kollégája
tartott a Hauser Lajos Általános Iskolában, osztályfőnöki órák keretében.
A védőnő drog, cigaretta és az alkohol egészségromboló hatásáról tartott előadást az
általános iskola tanulóinak ( osztályfőnöki órák keretein belül ).

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése, szabadidős
programok
A Hauser Lajos Általános Iskola, a Napközi Otthonos Óvoda, a Szülői
Munkaközösségek (iskolai, óvodai) valamint a Faluvédő és Kulturális Egyesület
szervezte és rendezte meg a 2012.évi kulturális és szórakoztató szabadidős programokat,
melyet a Községi Önkormányzat maximálisan támogatott.
2012.évi programok :








Farsang,
Húsvétváró-játszóház
Gyermeknap,
Őszi termésünnep
Márton-napi játszóház és felvonulás,
Mikulás,
Adventi-karácsonyi játszóház

A Falunapot az Önkormányzat szervezte.

8. Jövőre vonatkozó célok, elvárások, igények
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
( továbbiakban Gyvt.) 17.§.-a meghatározta, hogy a Gyvt-ben szabályozott gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében –
a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében
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az egészségügyi szolgáltatást nyújtok, így különösen a védőnői szolgálat, a
háziorvos, a házi gyermekorvos,
a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő
szolgálat,
a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési, oktatási intézmény, a
nevelési tanácsadó,
a rendőrség,
az ügyészség,
a bíróság,
a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.

A fentiekben meghatározott intézmények és személyek kötelesek



jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti
szolgálatnál,
hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve
súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok
fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos
veszélyeztető magatartás esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermek érdekeit képviselő
társadalmi szervezet is élhet.
A felsorolt személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése
érdekében kötelesek együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.
A célokat, elvárásokat és igényeket a fentiek megvalósulásában határoznánk meg.
Javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekében
A gyermekek helyzetének javítása érdekében alapnak szintén az előző pontban leírtak. – „ a
felsorolt személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése
érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni” –
tehát az együttműködés és a kölcsönös tájékoztatás megvalósulása.
Megfelelő együttműködés és tájékoztatás alapján a gyermekbántalmazások és
veszélyeztetések felszínre kerülése, a szükséges eljárás lefolytatása eredményezheti, hogy
a gyermeket nem kell kiemelni a családból, továbbá hogy a gyermekek helyzete javuljon.
Összességében elmondható, hogy a településen a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok a Gyvt.alapján megfelelően el vannak látva.
Az elmúlt évekhez viszonyítva nőtt a problémás esetek száma, emelkedést mutat a
hátrányos helyzetű családok beköltözése, valamint megemelkedett a középiskolás korú
tanulók igazolatlan hiányzása.
A községben a gyermekbántalmazások, a családon belüli erőszak jelei nem voltak
tapasztalthatóak. Községünkben arról számolhatunk be, hogy a fiatalkorú által elkövetett
bűncselekmény nagyon ritkán fordul elő.
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Kérem fenti előterjesztésem megtárgyalását, majd elfogadását.

Úrkút, 2013. május 27.

Fülöp Zoltán Gyuláné
polgármester

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelel.

Rostási Mária
jegyző
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HATÁROZATI JAVASLAT

……/2013. (V….) önkormányzati határozat
az Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdésében foglaltak
alapján
a) megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2012. évi ellátásáról készített beszámolót (átfogó értékelést),
b) felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az értékelésről tájékoztassa a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát.

Felelős : polgármester, jegyző
Határidő : azonnal
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Tisztelt Képviselő Testület!
Beszámolóm a 2012/2013-as nevelési év feladatait, gazdálkodását, eredményeit tartalmazza.
Személyi feltételek:
Intézményünkben változatlanul 3 csoport működik:
 Maci csoport 21 fő
 Csiga-Biga csoport 23 fő
 Katica csoport 16 fő - ide még május hónapban 1 gyermek érkezik.
A tanköteles korú gyermekek létszáma 17 fő, ebből 12-en kezdik meg az általános iskolát, 5
gyermek a Nevelési tanácsadó és az óvodavezető javaslatára még egy évig az óvodában
marad.
Intézményünkbe a 2013. május 07-08-i beíratáskor 17 gyermeket írattak be.
A dolgozó létszámunk: 13 fő.
 6 fő óvodapedagógus
 1 fő gazdasági ügyintéző, aki az élelmezéssel kapcsolatos feladatokat is ellátja.
 3 fő dajka (ebből egy dajka kérte, hogy 2013. 07. 01. -től szünetelteti a nyugellátását,
tovább szeretne dolgozni. Erre engedélyt kapott.)
 1 fő szakácsnő
 2 fő konyhalány.
A takarítási teendők egy részét rendszeresen a közfoglalkoztatott munkás végzi el.
Nevelőmunkánkat a helyi Óvodai Nevelési Programunk alapján végeztük.
A Köznevelési Törvény rendelkezései alapján a nyár folyamán átdolgozzuk intézményünk
Programját. 2013. 09. 01-től kerül bevezetésre az új Pedagógiai Program.
A csoportokban a nevelés családias, derűs légkörben folyik, biztosítva a gyerekek
fejlődéséhez szükséges sokféle változatos tevékenységet.
Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettel való ismerkedésre, a környezetvédelemre, a
takarékosságra.
Környezettudatos szemlélet kialakításával szeretnénk elérni azt, hogy a gyermekek tiszteljék
környezetüket. Séták, kirándulások alkalmával próbáljuk a gyermekeket fejleszteni és
kihasználni azt a többletet, amit az erdő közelsége jelent.
Német nemzetiségi értékeinket (sváb nyelvjárásból átvett dalok, mondókák) a német
nemzetiségi óvodapedagógusok kitartó munkájukkal közvetítik.
Ünnepeinket tevékeny várakozás előzi meg, a gyerekek aktívan részt vesznek az
előkészületekben. A csoportszobákat, gyermeköltözőket, folyosókat mindig az ünnep
hangulatának megfelelő gyermekmunkákkal dekoráljuk. Az ünnep jellegének megfelelően
gondot fordítunk a szokások, hagyományok felelevenítésére, ápolására, átadására.

-2Hagyományteremtő szándékkal szervezzük minden ősszel a „Termésünnepet”, mindig a
szülői összefogás szép példáját tapasztaljuk..
A beszédhibával küzdő gyermekekkel logopédus foglalkozik, ebben a nevelési évben 9
gyermek vesz részt rendszeresen a terápián
Szomorúan tapasztaljuk a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek számának növekedését.
Nevelőmunkánk során nagy gondot fordítunk felzárkóztatásukra.
A csoportszobák esztétikusak, egyediek, az ott dolgozó óvodapedagógusok egyéniségét
tükrözik. A gyermekek számára nyugalmat otthonosságot sugároznak. Természetes
anyagokat felhasználva rendeztük be csoportszobáinkat, ahol a gyermekek számára minden
játéktevékenységnek külön kialakított helye van.
Óvodánkban folyamatos könyvvásár van, gyermekújság rendelhető
Költségvetésünk lehetővé tette, hogy bővíteni tudtuk a játékkészletünket, az egyéb szakmai
anyagokat, eszközöket (karton, gyurma, festék, formakinyomó, olló, színes ceruza).
Köszönjük a fenntartónknak a pozitív hozzáállást.
Ősszel megtörtént az udvari játékok bevizsgálása. Keserű szájízzel vettük tudomásul, hogy
sok hibát jeleztek, annak ellenére, hogy minőségi tanúsítvánnyal rendelkező eszközeink
vannak. A felső óvodában a mérleghintákat, az alsó óvodában a beásott „dömper” kerekeket
meg kellett szüntetni. (A gyerekek nagyon hiányolják.) A hibák javítása nem kevés anyagi
ráfordítással jár (homok, festék, folyékony fa.)
Étkeztetés:
Folyamatosan bővítjük a konyhánk felszereltségét. Örömmel tapasztaljuk, hogy
gyermekeinknél ritkán fordul elő a tányér és pohártörés.
Gondot fordítunk az egészséges táplálkozásra, sok zöldségfélét, gyümölcsöt kapnak a
gyermekek. Az ÁNTSZ által kiadott élelmezés ajánlásnak megfelelően kerüljük a túlzott só
és cukorfogyasztást
Amennyiben nincs hiányzó: 173 adag ételt készítünk.






Óvodások 60 adag
Óvodai dolgozók 13 adag
Menzás 78 adag
Szoc. étkező 20 adag
Külső étkező 2 adag.

-3Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 10 gyermek részesül.
Folyamatosan követjük a beszállítóink ajánlatait, szem előtt tartjuk a kedvező árakat.
Az étrenddel kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kapunk (gyermekektől, szülőktől,
idősektől.)
A takarítási szünet ideje alatt kerül sor a konyha, a kiszolgáló helyiségek tisztító
meszelésére, a csoportszobai játékok, eszközök fertőtlenítésére, az udvari játékok
mázolására, az egyéb nagytakarítási teendőkre.
Sajnos a a fűtés korszerűsítésünknek nem sokáig örülhettünk, mert áprilisban az egyik
kazánunk kilyukadt. Javítására nincs lehetőség, új kazánt kell vásárolni.
Ezt a költségvetésünkben nem terveztük, az árajánlatok alapján ez nem kevés anyagi
ráfordítással jár.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testület segítségét a probléma megoldásához.
Egyéb programjaink, tevékenységeink
 Maci és Csiga-Biga csoportosok színházba járnak Ajkára.
 Az ősszel is műsorral köszöntöttük a szép korúakat – a Csiga-Biga csoport szerepelt.
A finom vacsora intézményünk konyháján készült.
 Nemzetiségi napon a Maci csoport szerepel.
 A Közösségi házban megnéztük a „Suszter manói” című bábelőadást.
 A nemzetiségi óvodák találkozóján Nagyvázsonyban a Maci csoport vett részt.
 Rész vettünk a falu névadó kút emlékművének avatásán.
 A Szülői Szervezetünk a gyerekeknek Mikulás diszkó, Húsvéti játszóházat,
Gyermeknapot szervezett.
 A nagycsoportosok Balatonfüredre kirándulnak.
 Mindegyik csoport ellátogat a Falu múzeumba, Természetvédelmi területre.
Kapcsolatrendszerünk



Napi kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, szülői szervezettel.
Rendszeres a kapcsolatunk a fenntartónkkal, az iskolával, nemzetiségi
önkormányzattal.

Védőnővel, gyermekjóléti szolgálattal.

Pedagógiai szakszolgálattal.
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Szülők
Verga Kft.
Antal Zsolt
Lipp Zoltán
Rieger és Társai Bt.
Haribo
Helyi Sportkör
Bujtor József – segítségüket köszönjük.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Karisztl Jánosné
óvodavezető

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu
Szám:32-8//2013.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. június 6.- i ülésére
Tárgy:Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési
Önkormányzati Társulás Önkormányzati Társulási Megállapodásának módosítása.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) az
átmeneti rendelkezések között a 146. § (1) bekezdésében úgy rendelkezett, hogy „az
e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a
képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően
módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül”.
A 6 hónapos törvényi határidő 2013. június 30. napján lejár. A felülvizsgálatot a
Társulás munkatársai elvégezték, ennek keretében megtörtént a Társulási
Megállapodás hatályos jogszabályi rendelkezésekhez való hozzáigazítása, a
Társulás jogállási besorolása, valamint korrigálásra kerültek a szakfeladat-kódok,
illetve a társulás bankszámlaszáma.
A díjpolitikával kapcsolatos módosításokat a 2013. január 1-én hatályba lépett,
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény díjmegállapításra vonatkozó
rendelkezései teszik szükségessé.
Korábbi jogszabályi rendelkezés alapján a Társulásnak a Társulási Megállapodás
mellett nem kell Alapító okirattal rendelkeznie, így az Alapító Okirat a Társulási
Megállapodás jelen módosításának hatálybalépésével egy időben hatályát veszti.
A megállapodásból törlésre kerülnek a hatályukat vesztett jogszabályokra való
hivatkozások, helyettük a hatályos jogszabályokra való hivatkozások kerülnek be
A tervezetben a törlendő részeket áthúzással a kiegészítéseket piros betűvel
kerültek jelölésre. (A tervezet a csatolt CD-n található, illetve az e-mailban is
megküldésre került)
A módosítás során a tervezetet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala és a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága is
áttekintette.

A Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács 2013. április 26. napján tartott
ülésén elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását, amelynek hatályba
lépéséhez valamennyi, 158 tagönkormányzat képviselő-testülete általi elfogadás
szükséges, ellenkező esetben a módosítás nem lép hatályba és mulasztásos
törvénysértés áll be.
Fentiekre tekintettel kérem, hogy a Társulási Megállapodás módosítást megtárgyalni,
majd az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Úrkút, 2013. május 16.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának a Társulási Tanács 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával
kezdeményezett módosításait elfogadja.
Ezzel egy időben az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okirata hatályát veszti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó
jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak megküldje.
A képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert, hogy az Alapító
Okirat és a Társulási Megállapodás helyébe lépő, a módosításokat tartalmazó
egységes szerkezetű Társulási Megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. június 15.
Felelős: polgármester, jegyző
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Szám:34-8//2013.

ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. június 6-.i ülésére
Tárgy: Önkormányzat kötelezően ellátandó szociális (családgondozás, házi
gondozás) és gyermekjóléti feladatainak ellátása.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 86. §. (1) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-a szerint a települési
önkormányzatok által kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások:
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgálat.
Fenti kötelezően ellátandó feladatokat – az étkeztetés kivételével – Ajka Város
Önkormányzatával kötött megállapodás alapján, intézményi társulási
formában látta el az úrkúti önkormányzat, mely megállapodást 29/2013. (V.29.)
önkormányzati határozatával 2013. június 30-i hatállyal megszüntette
jogszabályi változások miatt, ezért más formában 2013. július 1-től
gondoskodnia kell e feladatok ellátásáról.
Ajka Város Önkormányzata javaslatot tett, hogy e feladatokat továbbra is
ellátná feladat-átvállalási megállapodás keretében a 2013. július 1-től a 2013
évi központi költségvetési törvényben meghatározott alapnormatíváért és
plussz 1.100 e/Ft várható költségért, mely költség az ellátásokat igénybe
vevők számának függvényében változhat.

1

A fent felsorolt feladatokat természetesen a helyi önkormányzat is jogosult
ellátni, melyre az alap normatíva teljes egészében nem nyújt fedezetet, ezt
helyileg is ki kell egészíteni. Ekkor egyértelmű, hogy mindegyik feladatellátáshoz (családgondozás, házi gondozás, gyermekjóléti szolgálat) az
önkormányzat kéri meg a működési engedélyeket. A működési engedélyezési
eljárás azonban eléggé időigényes. A Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz
kell benyújtani a működési engedély iránti kérelmet és a kérelem mellékleteit.
A mellékletek közül a Szakmai programot a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság véleményezi. A véleményezésre nyitva álló határidő 30 nap.
Számításaink szerint 2013. július 1. napjától jogerős működési engedély nem
fog önkormányzatunk rendelkezésére állni, ami azt jelenti, hogy az állami
normatívát igénybe venni nem lehet.
Kérem fenti előterjesztés megvitatását és a megfelelő döntés meghozatalát.
Határozati javaslat
„A” variáció
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 86. § (1) bekezdésében meghatározott házi segítségnyújtás és
családsegítés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-a szerinti gyermekjóléti
szolgálat, mint kötelezően ellátandó önkormányzati feladatra,2013.
július 1. napjától Feladat-átvállalási megállapodást köt Ajka Város
Önkormányzatával.
b) felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés-tervezet
előkészítésére, megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
„B” variáció
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testület
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 86. § (1) bekezdésében meghatározott házi segítségnyújtás és
családsegítés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-a szerinti gyermekjóléti
szolgálat feladatkörét saját maga kívánja ellátni 2013. július 1. napjától.
b) utasítja a polgármestert, hogy az a) pontban meghatározott feladatok
ellátása érdekében a szükséges intézkedéseket (működési engedély,
szakmai programok, normatíva igénylés, stb.) tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Úrkút, 2013. június 5.
Fülöp Zoltánné
2

polgármester
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Tárgy: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
felmondása
ELŐTERJESZTÉS
Képviselő-testület 2013. június 6.-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
2012. december 31. napjával hatályát vesztette az önkormányzati társulási formákról
rendelkező két törvény:
- a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
Törvény (Ttv.)
- a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII.
törvény (Tttv.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) bekezdése alapján a 2013. január 1. előtt kötött
önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell
vizsgálniuk és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani szükséges, a
törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül, azaz 2013. június 30-áig.
Az Mötv. 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései közül a IV. fejezete
tartalmazza a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó új szabályozást. Az Mötv.
rendelkezései szerint 2013. január 1-jétől csak jogi személyiséggel rendelkező
társulások működhetnek, emiatt a korábbi társulási megállapodásokat e törvény
rendelkezései alapján felül kell vizsgálni.
A felülvizsgálat egyaránt érinti a jogi személyiséggel nem rendelkező, a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ttv.) 8-9. § rendelkezései alapján létrejött önkormányzati
társulásokat, a jogi személyiséggel rendelkező, a Ttv. 16. § rendelkezései alapján
létrejött, és a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett önkormányzati társulásokat,
valamint a többcélú kistérségi társulásokat.
Az Mötv. rendelkezései alapján a tagok szabadon dönthetnek a megszüntetésről,
kiválásról, módosításról azzal a kikötéssel, hogy 2013. július 1. után belső szabályaik
nem lehetnek ellentétesek az Mötv. IV. fejezetében foglaltakkal.
A Társulásnak megváltozott a feladatrendszere. Az addig ellátott kötelező kistérségi
feladatok kikerültek a kötelezettségek köréből. Ezek miatt az Új Atlantisz Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2013. június 30-i hatállyal az Új Atlantisz
Többcélú Kistérségi Társulás megszűntetését határozza el.

A Társulásnak több jelenleg még futó vagy fenntartási kötelezettséggel terhelt
pályázata van. Annak érdekében, hogy a projektek szerződéses kötelezettségei ne
sérüljenek Ajka Város Önkormányzata veszi át ezen pályázatokat, kivéve a
bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint
közösségi buszok beszerzésének támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
szóló 1/2010 (I.19.) ÖM rendelet felhívása alapján beszerzett közösségi busz
pályázatát, melynek általános jogutódja Magyarpolány Község Önkormányzata.
Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás általános jogutódja Ajka Város
Önkormányzata lesz, azzal, hogy helytállási kötelezettsége a társulás
megszűnésével egyidejűleg rendelkezésére bocsátott pénzügyi források erejéig
terjed.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási megszűntetésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Úrkút Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2013. (VI.6.) önkormányzati határozata
az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás
felmondása.
Úrkút
Község
Képviselő-testülete

Önkormányzatának

az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
megállapodását 2013. június 30. napjával felmondja. A
képviselő-testület a társulás megszűntetésével egyetért és a
határozat mellékletét képező megszüntető okiratot elfogadja.
1)

tudomásul veszi, hogy az Új Atlantisz
Többcélú Kistérségi Társulás általános
jogutódja Ajka Város Önkormányzata lesz,
azzal, hogy helytállási kötelezettsége a
társulás
megszűnésével
egyidejűleg
rendelkezésére bocsátott pénzügyi források
erejéig terjed, kivéve a bölcsődék és
közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése, valamint közösségi buszok
beszerzésének
támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről
szóló 1/2010 (I.19.) ÖM rendelet felhívása
2)

alapján
beszerzett
közösségi
busz
pályázata, melynek általános jogutódja
Magyarpolány Község Önkormányzata.

3) utasítja a polgármestert, hogy a társulás

végelszámolását az Új Atlantisz Többcélú
Kistérségi Társulás 12/2013. (VI.05.) TT.
számú
határozatával
feljogosított
polgármesterek (Halimba község és Ajka
város polgármestere) előterjesztésének
kézhezvételét követő 30 napon belül
terjessze be a képviselő-testület ülésére.
Felelős: polgármester
Határidő:
1-2 pontra 2013. június 30.
3. pontra: 2014. január 31.

Úrkút, 2013. június 6
Fülöp Zoltánné
polgármester

ÚJ ATLANTSIZ TÖBBCÉLÚ
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
MEGÁLLAPODÁS A TÁRSULÁS
MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás települési önkormányzati képviselőtestületei önkéntes és szabad elhatározásából, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával a helyi
önkormányzatokról szóló-többször módosított- 1990. évi LXV. törvény 41.§ (1) bekezdése, a
helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16.§-a,
a területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. tv., valamint a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló - 2010. évi CXLIX. tv alapján a közösségi szolgáltatások térségi
szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében társulási
megállapodást kötöttek.
1.













A Társulás tagjai, azok székhelye:
Ajka Város Önkormányzata
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
Bakonypölöske Község Önkormányzata 8457
Bakonypölöske, Petőfi u. 88.
Csehbánya Község Önkormányzata
8445 Csehbánya, Fő u. 39.
Halimba Község Önkormányzata
8452
Halimba, Petőfi u.16.
Kislőd Község Önkormányzata
8446 Kislőd, Hősök tere 1.
Magyarpolány Község Önkormányzata 8449
Magyarpolány, Dózsa u. 6.
Noszlop Község Önkormányzata
8458
Noszlop, Dózsa u. 45.
Nyirád Község Önkormányzata
8454
Nyirád, Szabadság u.3 .
Öcs Község Önkormányzata
8292
Öcs, Béke u. 35.
Szőc Község Önkormányzata
8452
Szőc, Kossuth u. 14.
Úrkút Község Önkormányzata
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Városlőd Község Önkormányzata
8445
Városlőd, Templom tér 4.
2. A Társulás neve: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás
(továbbiakban: Társulás)
A Társulás rövidített neve: Új Atlantisz TKT.
3. A Társulás székhelye: 8400 Ajka, Szabadság tér 12.
4. A Társulás működési területe: az 1. számú pontban meghatározott települési
önkormányzatok közigazgatási területe.
5. A Társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező szerv
A Társulás alapító és felügyeleti szerve a hozzátartozó települési önkormányzatok
képviselő-testületei.

6. Alapítás időpontja: 2005. április 25.





7. A megszüntetést elrendelő neve, székhelye:
Ajka Város Önkormányzata
8400
Bakonypölöske Község Önkormányzata 8457
Csehbánya Község Önkormányzata
8445
Halimba Község Önkormányzata
8452










Kislőd Község Önkormányzata
Magyarpolány Község Önkormányzata 8449
Noszlop Község Önkormányzata
Nyirád Község Önkormányzata
8454
Öcs Község Önkormányzata
Szőc Község Önkormányzata
8452
Úrkút Község Önkormányzata
Városlőd Község Önkormányzata
8445

Ajka, Szabadság tér 12.
Bakonypölöske, Petőfi u. 88.
Csehbánya, Fő u. 39.
Halimba, Petőfi u.16.
8446 Kislőd, Hősök tere 1.
Magyarpolány, Dózsa u. 6.
8458
Noszlop, Dózsa u. 45.
Nyirád, Szabadság u.3 .
8292
Öcs, Béke u. 35.
Szőc, Kossuth u. 14.
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Városlőd, Templom tér 4.

8.

A megszűnés alapja: a Társulási Megállapodás VIII. fejezet 1. pontja alapján: „a
társulás megszűnik: ha a Társulás valamennyi tagja elhatározta a Társulás
megszüntetését”. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 91. § b) pontja.

9.

A megszüntetés módja: az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (3)
bekezdése alapján jogutód nélkül.

10. A megszüntetés időpontja: 213. június 30.
11. A Társulás közfeladatainak megszűnést követő ellátása: a Társulás közfeladatait a
jövőben a Társulásban résztvevő önkormányzatok látják el.
12. Vagyon feletti rendelkezési jogosultság: a vagyon feletti rendelkezés jogosultsága,
beleértve a követeléseket és kötelezettségeket a Társulás 12/2013.(VI.05.) TT. számú
határozata alapján Ajka Város Önkormányzatát illeti meg.
A Társulás bankszámláin lévő pénzeszközök 2013. június 28-án átvezetésre kerülnek
Ajka Város Önkormányzatának az OTP Nyrt.-nél vezetett 11748038-15429726 számú
bankszámlájára. Ajka Város Polgármestere és Halimba Község Polgármestere 2013.
december 31. fordulónappal elkészíti a Társulás végelszámolását.
13.

A Társulás pályázatainak jogutódlása: a Társulás futó és fenntartási kötelezettséggel
terhelt pályázatainak általános jogutódja Ajka Város Önkormányzata, kivéve a
bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi
buszok beszerzésének támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010
(I.19.) ÖM rendelet felhívása alapján beszerzett közösségi busz pályázata, melynek
általános jogutódja Magyarpolány Község Önkormányzata.

14. Vagyon elszámolás módja: az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának VIII. fejezet 3. pontja értelmében A Társulás megszűnése esetén a
Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.

A vagyonfelosztási szerződés alapja: a 2013. december 31.-ei fordulónappal elkészített
végelszámolás lakosságszám szerinti vagyonarányos megosztása.
15.

Kötelezettségvállalás rendje: joghatályos kötelezettségvállalás utolsó időpontja:
2013. június 30.

Z á r a d é k:
Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő
testületei a Társulási Megállapodás megszüntető okiratát 2013. június 30. hatállyal,
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező
rendelkezésként fogadták el.
Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bakonypölöske Község Önkormányzatának Képviselő testülete
Csehbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tárgy: Beszámoló a szennyvízberuházás folyamatáról
ELŐTERJESZTÉS
Képviselő-testülete2013. június 6.-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Antal Tamás projektmenedzser összefoglaló jelentése és Véghelyi Gábor
mérnök mérnökjelentése alapján tájékoztatom a testületet a szennyvíztisztitótelep és a csatorna beruházás folyamatának főbb eseményeiről és jelenlegi
állásáról, valamint a kivitelezés további folyamatáról.
A Környezet és Energia Operatív Program keretében Úrkút Község
Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F-09-2010-0039 azonosítószámú pályázathoz
kapcsolódóan az önkormányzat vállalkozási szerződést kötött közbeszerzési
eljárás útján kiválasztott kivitelező vállalkozóval a szennyvíztelep építési
munkáira FIDIC sárga könyv feltételei szerint és szennyvízcsatorna hálózat
építési munkáira FIDIC piros könyv feltételei szerint.
A szennyvíztisztító telepen jelenleg gravitációs elven történik a szennyvíz
tisztítása, amely villamosáram felhasználása nélkül üzemel. A tervezett és
támogatott technológiai megoldásnak villamos energiaigénye van, a
végátemelőig gravitációsan jut el a szennyvíz, azonban a végátemelőtől villamos
energia segítségével lehet a szennyvizet továbbítani a tisztító telepre.
A telep külső villamos-energia ellátásának biztosítása az Önkormányzat feladata,
de a csatlakozásért fizetendő díjat a közbeszerzési dokumentáció szerint a
nyertes vállalkozónak kell megfizetnie. ( Kiegészítő tájékoztatás 13. pont: A
transzformátort az áramszolgáltató térítésmentesen a telep kerítésénél biztosítja.
Felvonulási energia a Mangánbányától biztosítható. )
A fentiekre tekintettel a műtárgy tervezője 2011. december 7-én levélben
megkérte az áramszolgáltatói hozzájárulást az E.ON Zrt-től.
Az Önkormányzat nevében eljáró projektmenedzser, az E-ON felé 2011.12.08án, az önkormányzat pedig 2011. december 12-én személyesen is megtette
bejelentését új fogyasztási hely bekapcsolására.
Az E-ON 2012.01.25 - i előzetes tájékoztatás szerint a létesítményt 12 hónap
alatt vállalta megépíteni, tehát 2013.01.25-én kellett volna rendelkezésre állnia
az energiaellátó rendszernek.
Ez a haráridő biztosította volna a vállalkozó 2013. július 14-ei teljesítését,
beleértve a 3 hónapos próbaüzem időtartamát is.
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Az önkormányzata az előkészületek ellenére, majd egy évet követően, 2012.
november 13-án tudta megkötni a hálózati csatlakozási szerződést az E.ON Zrt.vel, a csatlakozásért és a közcélú vezeték létesítésért fizetendő díjat pedig a
Vállalkozó 2012.11.26-án utalta át.
A szerződésben az E.ON Zrt az előzetes ajánlatától eltérően a villamos kiviteli
tervek készítésére 270 nap, a jogerős vezetékjogi engedéllyel bíró jóváhagyott
kiviteli tervek rendelkezésre állásától számított 150 nap teljesítési időt vállalt a
szolgáltató, tehát 2014. januárban várható csak az áramellátás biztosítása.
A kivitelező vállalkozási szerződésében a vállalt teljesítési idő a 420 nap,
próbaüzemet is beleértve.
A telep próbaüzemét a vállalkozási szerződés szerint 2013.04.15-én meg kellett
volna kezdenie a vállalkozónak, hogy a szerződése szerint 2013.07.15-én
sikeres műszaki átadás-átvétellel a beruházást átadja. Elektromos energia
hiányában azonban sem az üzempróba, sem a próbaüzem nem teljesíthető.
Alternatív megoldásként a szükséges villamos energiaigény biztosítása
generátorral nem lehetséges, mert a többletköltséget sem az önkormányzat, sem
a kivitelező nem tudja felvállalni.
A Boroszlán Zrt. 2012. február 14-i levelében akadályközlést jelentett be a
villamosenergia ellátás kiépítésének csúszása miatt.
Az akadályközlést vállalkozói követelésként értékeltük, és elutasítottuk, egyben
utasítást adtunk ki a FIDIC 13.1 szerint változtatási javaslat kidolgozására.
A mérnök a végleges energiaellátás biztosításáig a szennyvízteleppel
szomszédos mangánbánya területéről ideiglenes villamos hálózat kiépítésére tett
javaslatot.
A 2013. március 28-án egyeztetésen az érintettek ugyan egyetértettek a javasolt
megoldással, de a vonatkozó jogszabályok szerint nincs lehetőség almérőn
keresztül a telep energia ellátásának megoldására, ezért a változtatási javaslat
kidolgozására adott utasítást 2013. április 8-án visszavontuk.
A vállalkozó 2013. április 22-én befejezési határidő módosítására irányuló FIDIC
szerinti vállalkozói követelést nyújtott be a teljesítési határidő 2014. május 31-re
történő módosítására.
A szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélyében a hatóság minimum 3
hónap időtartamú próbaüzem lefolytatását írta elő. A próbaüzem
megkezdésének feltétele az áramellátás biztosítása. A próbaüzem sikeres,
eredményes lefolytatása csak február végén a téli időszak után kezdhető meg.
Vállalkozó a teljesítési határidőt 3. fél számára felróható késedelem miatt - mely
előre nem volt látható – nem képes teljesíteni, ezért, figyelemmel a jogi, és a
közbeszerzési szakértők állásfoglalására a határidő módosítás elfogadását
javasoljuk.
A
szennyvízteleppel
kapcsolatos
vállalkozási
szerződésmódosítás
koncepcionális egyeztetés alatt van a közreműködő szervezetnél. A KSZ-szel
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közösen kidolgozva az akadályközlést, a legjobb megoldásra törekszünk
pályázati és jogi, közbeszerzési szempontból.
A koncepcionális egyeztetést követően jóváhagyásra nyújtjuk be a
dokumentumokat,
hogy
a
véghatáridőre
vonatkozó
Támogatási
szerződésmódosítás, vállalkozási szerződésmódosítást kezdeményezését
elindíthassuk.
A vállalkozási szerződésmódosításban kért teljesítési véghatáridő 2014. május
31. figyelembe véve a szennyvíztisztító telep kivitelezésének, üzempróbáinak,
illetve próbaüzemének időszükségletét.
A pályázati elszámolhatóság érdekében módosítani szükséges a vállalkozási
szerződés pénzügyi ütemterv mellékletét és a végszámla kiállításának feltételét.
A közbeszerzési dokumentáció a végszámla teljesítésének idejét a 36 hónap
jótállási idő letelte után határozta meg, azonban a jótállási idő a Támogatási
szerződés elszámolható időszakán túlmutató idő, ezért a végszámla kiállítását a
sikeres műszaki átadás-átvételi eljáráshoz kell kötni.
Megállapodás szükséges, hogy a 36 hónap jótállási időre a Vállalkozó a
végszámla összegével megegyező bankgaranciát nyújt. A műszaki átadásátvételi eljárás megkezdésének feltétele a bankgarancia dokumentum átadása.
A településen kiépítendő szennyvízcsatorna hálózat a szennyvíztisztító telepen
található végátemelőig gravitációsan vezeti el a keletkezett szennyvizet. Energia
hiányában a településen keletkező szennyvizet az átemelő nem képes a
szennyvíztisztító telepre továbbítani.
A fenti ok miatt a kivitelező a csatornahálózat kivitelezésével kapcsolatban is
akadályközlést jelentett. A vállalkozási szerződést módosítanunk kell a teljesítési
határidőre vonatkozóan.
A vállalkozási szerződésmódosításban kért teljesítési véghatáridő 2014. május
31. figyelembe véve a csatornahálózat kivitelezésének, üzempróbáinak, illetve
próbaüzemének időszükségletét.
A mérnök által kiemelt főbb tényezők:
A hosszas csapadékos téli időjárás miatt – betartva a kivitelezésre vonatkozó
technológiai utasításokat – a kivitelezés üteme a korábbi ütemtervhez képest
lelassult.
A kitermelt talaj átnedvesedése miatt nem volt megfelelően tömöríthető, nem volt
visszatölthető, az átfagyott talaj nem volt visszaépíthető.
A már korábban ideiglenesen visszatöltött csatornaszakaszokon a sok csapadék,
valamint a tartós fagy miatt jelentős javítási feladat jelentkezett, ami szintén
lassította az építést.
A csatornahálózaton a szennyvíztisztító telepre érkező szennyvizek
tisztításának, a csatornahálózat üzembe helyezésének feltétele, hogy az E.ON
Zrt kiépítse a tisztítótelep villamos-energia ellátását biztosító hálózatot.
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A hálózat kiépítése, üzembe helyezése az E.ON Zrt előzetes és a régióvezetővel
már személyesen is egyeztetve jelentős csúszást szenved, 2013. tavasz helyett
várhatóan 2014. január hónapra.
A csúszás következményei:
1.) A településen keletkező szennyvíz a szennyvíztisztító telepen lévő átemelő
áramellátásának E.ON Zrt által történő kiépítéséig nem juttatható a
szennyvíztisztító telepre, így a próbaüzem és az üzempróbák nem folytathatók
le, ami feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételnek.
2.) Az átemelő villamos-energia ellátása után történhet meg a régi bekötésekkel
rendelkező ingatlanok átkötése az új csatornahálózatra, illetve a régi
csatornahálózat felhagyása és az új csatornahálózat üzembe helyezése.
A még felmerülő kérdésekre a testületi ülésen szóban válaszolunk, illetve a
testületi ülést követően későbbi időpontban lakossági tájékoztató megtartásáról
gondoskodunk.
Kérem a tájékozató megvitatását, és határozathozatal mellőzésével történő
elfogadását.
Úrkút, 2013. június
Fülöp Zoltánné polgármester
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Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tárgy: Döntés a Polgármesteri Hivatal villamos- hálózatának és a védőnői helyiségek
felújításáról
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testülete 2013. június 6.-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete bruttó 700 ezer Ft előirányzatot
tartalmaz a Polgármesteri Hivatal villamos hálózatának felújítására.
A felújítás érdekében árajánlatot kértem 3 cégtől, illetve vállalkozótól.
A következő táblázat a beérkezett árajánlatokat tartalmazza:
Árajánlatot benyújtó vállalkozás
Kiss és Társai Kft ( Ajka, Pipacs u. 4. )
Tóth László ( Ajka, Avar u. 2. )
Gáll László ( Devecser, Miskei u. 26. )

Adatok Ft-ban
Árajánlat bruttó összege
781.050.-Ft
483.033.-Ft
738.658.-Ft

A villamosvezeték hálózat felújítását követően gondoskodni kell a Polgármesteri Hivatal
helyreállítási munkáinak elvégzéséről, melyre újabb árajánlatok bekérése szükséges,
illetve anyagköltséggel esetleg közfoglalkoztatott munkavállalókkal is megoldható lenne.
A védőnői helyiségek ( váróterem és rendelő ) gipszkartonozására és festésére – mely
feladat elvégzése július 31-ig határidős a Járási Hivatal előírása alapján - külön kértem
árajánlatot a Bene Építőipari Bt-től, melynek összege 289.667.-Ft, előirányzata a család
és nővédelmi egészségügyi ellátás dologi kiadásainak előirányzatai között szerepel.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését.
Úrkút, 2013. június
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Polgármesteri Hivatalban villamos vezeték hálózatának felújítása.
A Képviselő-testület a tulajdonában lévő Úrkúti Polgármesteri Hivatal
villamos vezeték hálózatának felújítására beérkezett 3 árajánlatból (Kiss
és Társai Kft Ajka bruttó 781.050.- Ft, Tóth László vállalkozó Ajka bruttó
483.033.- Ft., Gáll László vállalkozó Devecser bruttó 738.658.- Ft)
………………..- Ft-os ajánlatát fogadja el, mely összeg az Önkormányzat
2013. évi költségvetésében, a Felhalmozási kiadások címszó alatt
rendelkezésre áll.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, legkésőbb 20113. június 15.

Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Tárgy: A ravatalozó építésének jelenlegi helyzete, Kovács Mihály plébános
tájékoztatása
ELŐTERJESZTÉS
Képviselő-testülete 2013. június 6.-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Úrkút, Hősök utca 268/1. hrsz-ú ingatlanon épülő ravatalozó építési
engedélyét Ajka Város Önkormányzat Jegyzőjétől megkaptuk.
Május elején kértem Kovács Mihály plébános urat, hogy szíveskedjen írásban
tájékoztatni, hogy a kivitelezéssel kapcsolatban milyen intézkedések történtek,
arra elképzelései szerint mikor és milyen ütemezésben kerülne sor, hogy minél
előbb méltó körülményeket tudjunk biztosítani az elhunytak temetkezési
szertartásához.
Jeleztem, hogy válaszát követően a testületi ülésen is kérem megjelenését,
hogy a jelentős önkormányzati anyagi forrás biztosítására tekintettel a
kivitelezésről a képviselő-testület is tudjon dönteni.
Plébános Úr megküldte válaszlevelét, melyben tájékoztatott, hogy a kiviteli
tervek május 15-ig elkészülnek, a munkát májusban elkezdik, melyek előre
láthatólag 3 hónapot vesznek igénybe, valamint csatolta az előterjesztéshez
mellékelt árajánlatot.
A testületi ülésre gondoskodom Plébános Úr meghívásáról, hogy érdemben
tudjunk állást foglalni, dönteni a ravatalozó építése érdekében. ( kivitelező, ár
stb. )
Kérem az előterjesztésben foglaltak határozat-hozatal mellőzésével történő
elfogadását.
Úrkút, 2013. június
Fülöp Zoltánné
polgármester

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu
Szám:32-8//2013.
ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő- testület 2013. június 6-i ülésére
Tárgy: Kiss Imréné Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakós kérelme, lakásbérleti
jogviszony meghosszabbítására.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselő - testület!
Kiss Imréné és házastársa Kiss Imre Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakósok
lakásbérleti jogviszonya 2013. június 30. napjával lejár, ezért kérték, hogy azt a
tulajdonos önkormányzat hosszabbítsa meg.
A lakásban 2 szoba, konyha, éléskamra, fürdőszoba, wc és előszoba van, melyre a
havi bérleti díj: 8.200.- Ft.
A lakásban a házaspár 2 nagykorú gyermekeivel él, ahol az egyik gyermeknek az
élettársa és 2 kiskorú gyermekük is a lakásban él. A Kiss család is elég rossz
szociális körülmények között él. Folyamatosan volt lakbérhátralékuk, a közüzemi díjat
sem fizetik, fizették határidőben, Jelenleg lakbérhátralékuk nincs. A kérelmezett
bérlakás nagyon lelakott állapotban van.
Javaslom a lakás bérbeadását kérelmezők részére egy éves időtartamra, vagyis
2014 június 30-ig bezárólag.
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Úrkút,
Csokonai u. 1. szám alatt lévő „nagyház” épület emeletének belső udvarán lévő 2.
sz. lakást Kiss István né és házastársa Kiss István Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti
lakósok részére 2014. június 30.-ig bezárólag bérbe adja. A havi lakbér összege:
8200.- Ft.
A lakásbérleti szerződés megkötésére és aláírására felhatalmazza Fülöp Zoltánné
polgármestert.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Úrkút, 2013. május 27.
Fülöp Zoltánné
polgármester

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu
Szám:32-8//2013.
ELŐTERJESZTÉS
Képviselő- testület 2013. június 6-i ülésére
Tárgy: Kis Éva Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakós kérelme, lakásbérleti jogviszony
meghosszabbítására.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselő - testület!
Kis Éva és élettársa Orsós Roland Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakósok lakásbérleti
jogviszonya 2013. április 30. napjával lejárt, ezért kérték, hogy azt a tulajdonos
önkormányzat hosszabbítsa meg.
Lakbér hátralékuk jelenleg nincs.
A lakásban 2 szoba, konyha, éléskamra, fürdőszoba, wc és előszoba van, melyre a
havi bérleti díj: 6.460.- Ft.
A párnak három kiskorú gyermeke van, és egy kiskörút – Roland testvérét – nevelik
gyámként. Elég rossz szociális körülmények között élnek. A kérelmezett bérlakás is
eléggé lelakott állapotban van, amely változatlanul igaz a „nagyház” egészére.
Kérelmezők a fürdőszoba felújítását kezdték el, és szeretnék a bejárati ajtót is
kicserélni.
Javaslom a lakás bérbeadását kérelmezők részére egy éves időtartamra, vagyis
2014 május 30-ig bezárólag.
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Úrkút,
Csokonai u. 1. szám alatt lévő „nagyház” épület emeletén lévő 1. sz. lakás Kis Éva
és élettársa Orsós Roland Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakósok részére 2014.
május 30.-ig bezárólag bérbe adja. A havi lakbér összege: 6460.- Ft.
A lakásbérleti szerződés megkötésére és aláírására felhatalmazza Fülöp Zoltánné
polgármestert.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Úrkút, 2013. május 27.
Fülöp Zoltánné
polgármester

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu
Szám:32-8//2013.
ELŐTERJESZTÉS
Képviselő- testület 2013. június 6-i ülésére
Tárgy: W&K&T S.R.L. helyiségbérleti szerződés meghosszabbításának kérése.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselő – testület!
A W&K&T S.R.L cég nevében Wágner Ödön cégtulajdonos kérte, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő Úrkút, Csokonai u. 1. szám alatti „nagyház”
épületben lévő (volt élelmiszerbolt) helyiséget továbbra is használhassa irodai
célokra.
Kérelmező helyiséget (irodát) a nagyházban 2001 óta bérel. A helyiséghasználati
díjat, a rezsi költséget határidőben fizeti. Hátraléka nincs.
A helyiség rendszeres karbantartásáról gondoskodik.
A helyiséghasználati díj jelenleg 22.650.- Ft/hó.
Javaslom a helyiség bérbeadását kérelmező részére két éves időtartamra, vagyis
2015 június 30-ig bezárólag.
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Úrkút,
Csokonai u. 1. szám alatt lévő „nagyház” épület földszintjén lévő (volt élelmiszerbolt)
helyiséget iroda céljára a W&K&T S.R.L 415500 Salonta részére 2015. június 30.-ig
bezárólag bérbe adja. A helyiségbérleti díj összege: 23.000.- Ft./hó.
A lakásbérleti szerződés megkötésére és aláírására felhatalmazza Fülöp Zoltánné
polgármestert.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Úrkút, 2013. május 27.
Fülöp Zoltánné
polgármester

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu
Szám:32-8//2013.
ELŐTERJESZTÉS
Képviselő- testület 2013. június 6.-i ülésére
Tárgy: Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának kérelme.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselő - testület!
A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ (továbbiakban: Központ) úrkúti
családgondozója – a mellékelt kérelmében - kérte, hogy az idei évben is járuljon
hozzá Úrkút Község Önkormányzat az általános iskolai tanulók részére rendezett
napközis táborának költségeihez.
Az előzetes költségvetés szerint
- a buszköltség (Úrkút-Halimba-Úrkút, Kislőd-Úrkút, valamint Úrkút-Zánka-Úrkút
között)
101.600.- Ft
- Zánka, Új Nemzedék Központ belépő:
4.000.- Ft
-Sobri Jóska Kalandpark belépő 900.- Ft/fő (50 fővel számolva):
45.000.- Ft
- Zizi étterembe (2 napra) ebéd + fagylalt 730.- Ft/fő (50 főre)
73.000.- Ft
Összesen:
223.600. Ft
Fenti kiadásokhoz a Központ az Úrkúti költségvetése terhére 127.000.- Ft-ot biztosít,
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 10.000.- Ft-ot biztosít saját költségvetése
terhére. Így a fennmaradó összeg 85.600.- Ft, 50 főt alapul véve 1712.- Ft/fő a nyári
tábor költsége. Mivel a családgondozó által szervezett tábor elsősorban a hátrányos
helyzetű gyermekek érdekében jött létre, ezért javaslom, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásba részesülő, és a nyári táborba részt vevők részére az
önkormányzat a rendkívüli gyermekvédelmi segély terhére a Zizi étteremben az
étkeztetés költségét vállalja át.
Kérem az előterjesztés megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi Családsegítő és
Gondozási Központ Gyermekjóléti szolgálat úrkúti családgondozója által szervezett
nyári táborban résztvevő általános iskolai tanulók közül a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére az Önkormányzat
2013. évi költségvetésében a rendkívüli gyermekvédelmi segély terhére a Zizi
étteremben (2 nap) az étkeztetés költségét – számla ellenében – átvállalja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. július 6.
Úrkút, 2013. május 27.
Fülöp Zoltánné polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Úrkút
Rákóczi u. 45.

A Képviselő-testület által jóváhagyott szabadság ütemtervem alapján 2013. május
13-tól május 17-ig 5 nap szabadságot ténylegesen igénybe vettem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szabadságot utólag jóváhagyni
szíveskedjen.

Úrkút, 2013. május 30.

Fülöp Zoltánné
polgármester

