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

MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 3.-án (hétfőn)
17, 00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Napirendi pontok tárgyalása előtt:
a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.
Előterjesztő: polgármester
b) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: polgármester
c) Képviselő-testület által átruházott (szociális ügyben)hozott
döntésekről
Előterjesztő:Polgármester, és Szociális Bizottság Elnöke,
Napirendi pontok :
1) 2014. évi intézményi térítési díjak megállapítása – rendelet-tervezet.
Előterjesztő: polgármester
2) Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési
támogatása
Előterjesztő: polgármester
3) Településrendezési eszközök módosításának tervezetére beérkezett
vélemények.
Előterjesztő:polgármester
4) Vízkárelhárítási védelmi terv megrendelése.
Előterjesztő: polgármester
5) A Közösségi ház és Könyvtár 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatás, 2014.
évi munkaterve.
Előterjesztő: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna könyvtáros, művelődésszervező

6) Tájékoztatás az Úrkúti Sportkör működéséről, különös tekintettel a 2013. évi
önkormányzati támogatás felhasználásáról.
Előadó: SK elnöke
7) Tájékoztatás az Úrkúti Teke klub Egyesület működéséről, különös tekintettel a
2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.
Előadó: Tekeklub Elnöke
8) Úrkúti Sportkör pénzügyi támogatás iránti kérelme.
Előterjesztő: polgármester
9) Indítvány a Szavazatszámláló Bizottság megválasztására.
Előadó: jegyző
Napirendi pontok tárgyalása után:
Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben van).
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2014. február 27.
Fülöp Zoltánné polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
a 2014. február 3-ai testületi ülés óta végzett munkájáról a
képviselő-testület 2014. március 3-ai ülésére

1) A szennyvízberuházást folyamatosan figyelemmel
projektmenedzserrel és a mérnökkel együttműködve.

kísértem

a

A szennyvíztelepen a transzformátorállomás áram alá helyezése
megtörtént. Mind a telepen, mind a csatorna hálózaton folyamatos a
munkavégzés.
Adminisztratív téren jelenleg a pályázatban rendelkezésre álló
maradványösszegek igénybevételi lehetőségeinek kidolgozását végzi a
mérnök és a kivitelező, az egyeztetéseken mindig részt vettem. A
maradványösszeg
igénybevételi
szándékát
a
közreműködő
szervezetnek jeleztem.
2) Az ivóvízberuházáshoz kapcsolódóan jelenleg sincs még áram a
Bakonykarszt területén, így mint azt az előző polgármesteri
beszámolóban is jeleztem a projekt lezárása időben eltolódik. A
csúszásról a közreműködő szervezet projektmenedzsere tud, de a
támogatási szerződés módosítását kell kezdeményezni, melynek
adminisztratív munkái jelenleg tartanak.
3) A települési veszélyelhárítási terv mellékleteként a végrehajtási
szabályokat szabályozó kormányrendelet ( 234/2011. (XI.10.) alapján
helyi vízkárelhárítási tervet kell készíteni. Több környékbeli település
polgármesterével egyeztettem, majd bekértem az árajánlatokat, a
jegyző asszony pedig elkészítette a döntéshez szükséges külön
napirendi ponthoz tartozó előterjesztést.
4) A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Kardos Antalné szóban és
írásban is tájékoztatott, hogy Oberpleichfeld német település szeretne
testvér települési kapcsolatot kialakítani falunkkal. Oberpleichfeld
polgármestere levelet is írt, melyben röviden bemutatta településüket és
kezdeményezte a kapcsolat kiépítését. E-mailben tájékoztattuk, hogy a
márciusi ülésen tárgyal a testület a kapcsolatfelvétel módjáról,
lehetőségéről. ( Szóban kiegészítésre kerül.)

Úrkút, 2014. február
Fülöp Zoltánné
polgármester

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.: onkurkut@vnet.hu
________________________________________________________________________
Szám:81-3/2014.

JELENTÉS
a Képviselő-testülete 2014. március 3.-i ülésére.
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést adom:
2/2014. (II.3.) önkormányzati határozat: Az óvodavezetői állásra a pályázat
kiírásra került.
5/2014. (II.3.) önkormányzati határozat: A Napközi Otthonos Óvoda felújításával
kapcsolatos pályázat határidőben leadásra került a MÁK felé.
Kérem fentiek szíves elfogadását.
Úrkút, 2014. február 20..

Fülöp Zoltánné
polgármester

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

Szám:81-3/2014.

ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 3.-i ülésére.

Tárgy: 2014 évi intézményi térítési díjak megállapítása.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Úrkút Község Önkormányzat biztosítja az óvodába járó gyermekek, az általános iskolai tanulók,
valamint a szociális és a felnőtt étkeztetést az Önkormányzat fenntartásában működő Úrkúti Napközi
Otthonos Óvoda konyháján keresztül.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (3)
bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának
alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege
A Napközi Otthonos Óvoda Vezetőjének számításai és javaslata alapján az óvodai nevelésben
részesülő gyermekek, valamint az általános iskolai ellátottak nyersanyag normáját 2014.évre nem
javasolja emelni, mivel a tavalyi áron tervezett nyersanyag normából ki lehet jönni az idei évben is.
A Képviselő-testület a Szoc. tv., alapján alkotta meg 2014. január 1.-től hatályos az Önkormányzat
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatos Szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 18/2013. (XII. 20.) rendelet (a továbbiakban: önk. r.).
Az önk. r. meghatározza az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, igénybevételük
rendjét, az ellátások megszűnésének, megszüntetésének eseteit.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egy része térítésmentesen vehető igénybe, míg
más szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni. A személyes gondoskodás körébe tartozó
szolgáltatások térítési díját (intézményi térítési díj) az intézményt fenntartó állapíthatja meg
Úrkút Község Önkormányzata az 2013. július 1. napjától az Ajka környéki önkormányzatokkal, Ajka
gesztorságával létrehozott Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által térítésmentesen
biztosítja a Szoc. tv-ben foglaltaknak megfelelően a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást, a
házi segítségnyújtás ellátási formát pedig 2014. április 1. napjától térítési díj bevezetésével.
A Szoc. tv. 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének különbözete.
„115. § (1) „A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban:
intézményi térítési díj) - a 88. § (1) bekezdése szerinti intézmények kivételével - a szolgáltatási
önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó
összegének, támogató szolgáltatás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön
jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált
intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek

szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú
bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatással kell számítani.”
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április 1-jéig kell
megállapítani, mely év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok
indokolják.
„115. § (9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig
kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a
tárgyidőszaki folyamatok indokolják.”
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
Korm. r. 3. § (1) bekezdése meghatározza az ellátási formák intézményi és személyi térítési díjainak
mértékegységét, míg a (4) bekezdése a kerekítés szabályait tartalmazza.
„3. § (1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat
a) étkeztetés esetén ellátási napra,
b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,
e) nappali ellátás esetén ellátási napra,
f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra
vetítve kell meghatározni.
(4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása
következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő
módon kerekítve kell meghatározni.”

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSA ÉS A SZÁMÍTOTT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGHATÁROZÁSA
2014. ÉVRE

A Szoc. tv. 115. § (9) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre a tervezett adatok
alapján a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Normatíva kategória {ktgv. tv. 2. sz. melléklet 3.c) pontja}
c) 55 360 forint/fő/év
Szociális étkeztetés önköltsége
2014. évi önköltség: 19 666 000 Ft, (kiszállítási díj nélkül!)
2014-ben tervezett adagok száma: 32 239 (az igénybevételi naplóban naponta összesített ellátottak
száma éves szinten)
19 666 000 : 32 239 = 610 forint/adag
Kiszállítási költség 2014-ben: 263.800.- Ft.
Kiszállítások száma: 4.080 db (háztartásonként csak egy szállítást lehet figyelembe venni!)
65 forint/szállítás

Szociális étkeztetés számított intézményi térítési díja
Az egy adagra jutó normatív állami hozzájárulás:
c) 55 360 : 251 = 220,5 ~ 220 forint
Számított intézményi térítési díj:
c) 610 - 220 = 390 Ft/adag szállítás nélkül.
Az ebéd kiszállítással együtt: 390 + 65 = 455 forint

Hatásvizsgálat
Várható társadalmi hatás
A szociális biztonság megteremtése és megőrzése, az ehhez szükséges kereteket, feltételeket,
garanciákat szabályozza.
Várható gazdasági, költségvetési hatás
A rendelet-tervezet várható hatásait tekintve pozitív költségvetési hatásai lehetnek az önkormányzatra
nézve. További tárgyi beruházást nem igényel a jogszabály alkalmazása.
Várható környezeti és egészségi következményei
A rendelet-tervezet szempontjából nem mérhető.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet-tervezetben foglaltak megvalósítása további többletterhet nem jelent sem a szolgáltatást
nyújtó, sem a szolgáltatást igénybevevő részére.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendeletalkotás szükségességét elsősorban a törvényi szabályozásból eredő kötelezettség jelzi. A
Szoc. tv. 115. § (9) bekezdése értelmében a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok
alapján a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal
korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az előző évben nem
működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások működtetéséhez és fenntartásához a
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklet 3. c)
pontjában szabályozott normatív támogatásokat biztosít. Ezek teljes mértékben nem fedezik a működési
költségeket, így emellett az ellátottaktól beszedett térítési díjak és önkormányzati saját forrás biztosítása
szükséges az intézmény fenntartásához, a szolgáltatások biztosításához.
A tervezetben foglaltak alkalmazásához szükséges és szakmailag felkészült személyi állomány, valamint
a szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet
elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2014. február 24.
Fülöp Zoltánné
polgármester

tervezetét pedig

„Tervezet”
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2014. (III….) önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjakról.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. §-ának (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Sztv. 59. § (1) és 62. § (1)
bekezdésében, valamint a Gyvt. 147. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§ Az Úrkúti Napközi Otthonos Óvodai konyha étkezési térítési díjai:
(1) Óvodai ellátottak térítési díja:
nyersanyag norma áfa
összesen

kerekítve

Ebéd
Tízórai
Uzsonna

220,00 Ft
50,00 Ft
50,00 Ft

173,00 Ft
38,00 Ft
38.00 Ft

46,71 Ft
10,26 Ft
10,26 Ft

(2) Felnőtt étkezők térítési díjának összeg
nyersanyagrezsiköltség
norma
ebéd
249,00 Ft
231,00 Ft

219,71 Ft
48,26 Ft
48,26 Ft

áfa

összesen

kerekítve

129,60 Ft

609,60 Ft

610,00 Ft

(3) Általános iskolai ellátottak térítési díja:

ebéd
tízórai
uzsonna

nyersanyag
norma
234,00 Ft
39,00 Ft
39,00 Ft

áfa

összesen

kerekítve

63,18 Ft
10,53 Ft
10,53 Ft

297,18 Ft
49,53 Ft
49,53 Ft

295,00 Ft
50,00 Ft
50,00 Ft

2. § (1) Szociális étkeztetés intézményi térítési dija:
a) ebéd elvitellel 390.- Ft/nap
b) ebéd kiszállítással 455.- Ft/nap
(2) A szociális étkeztetésre való jogosultság az Sztv-ben és a Szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján állapítható meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott térítési díjak az áfá-t is magukba foglalják.
3. § Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba, és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti az étkezési térítési díjakról szóló 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. március ….
Rostási Mária
jegyző

Indokolás
1. §-hoz
Tartalmazza az önkormányzat fenntartásában működő Úrkúti Napközi Otthonos Óvodánál alkalmazott
térítési díjakat az óvodai és az iskolai ellátottak, valamint a felnőtt étkezők tekintetében. A térítési
díjakat a kerekítés szabályainak megfelelően kell megállapítani. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (3) bekezdése alapján „A
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy
ellátottra jutó napi összege.” Míg az óvodás gyermekek és az általános iskolai tanulók a nyersanyag
normát fizetik áfá-val növelten, addig a felnőtt étkezők a nyersanyagnorma mellett a rezsiköltséget és
ezek áfá-ját is.
2. §-hoz
A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj megállapítását a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján kell meghatározni a szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözeteként. A normatív állami támogatás 55.360.Ft/év/fő. A tárgyévi – igénybevétellel tervezve a költségeket és támogatást 2013 évre a fenntartó
önkormányzat e rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti térítési díjat állapítja meg, figyelembe véve itt is a
kerekítés szabályait, melyről a2008. évi III. törvény 2. §-a rendelkezik.
3. §-hoz
E rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint a korábbi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Úrkút, 2014. február

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu
Szám:81-3/2014.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. március 3-i ülésére.
Tárgy: Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról
szóló 10/2014. (II.191.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján
„Támogatás nyújtható
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartásár
b) b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) településrendezési tervek készítésére,
d) olyan önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására, fejlesztésére, energetikai
korszerűsítésére, amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi
feladatellátást szolgál.”
„3.§ (1) A támogatás mértéke (kivéve, ha az önkormányzat ennél kisebb összeget jelölt meg)
…f) 2001-3000 fő lakosságszám közötti település esetében 44 000 000 forint”
A vissza nem térítendő összeghez saját forrás nem szükséges.

Úrkút Község Önkormányzata a jgoszabályban meghatározott feltételeknek megfelel, mivel adósságot
keletkeztető hitele nem volt, így javasolt Rendelet 2. § (1) a) pontja szerinti támogatás igénybevétele.
A kérelemhez benyújtandó adatlapokat 2014.március 6.-áig kell rögzíteni és lezárni az ebr42
önkormányzati információs rendszerben, továbbá a kérelem dokumentációját papír alapon négy
eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár kérelmező székhelye szerinti
területileg illetékes igazgatóságához benyújtani.
A miniszter a benyújtott kérelmekről a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 2014. március 24-ig dönt.
A támogatás felhasználásának végső határnapja 2015. december 31. Az e határnapig fel nem
használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
Az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában működő utak, járdák karbantartása, felújítása a
szennyvízcsatornázás után elkerülhetetlenül szükséges.
Előzetes ajánlat alapján „Burkolat felújítás AC 11 kopóréteg beépítésével átlag 5 cm vtg-ban, a
szükséges kiegészítő munkákkal bruttó 5715.- FT/m2”. Ezen az áron számolva a 34.650 m2
nagyságú önkormányzati utakból 7699 m2-nyi út karbantartása, illetve felújítása végezhető el. A
Hősök utca aszfaltos része (838 m hosszú, 5,5 m széles) 4609 m2, a Rózsa utca (550 m hosszú, 6 m
széles) 3300 m2, összesen 7909 m2, melyből 7699 m2 nagyságú terület felújítható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot
fogadja el.

Határozati javaslat:
Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (III.3.) önkormányzati határozata
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet
(továbbiakban: BM rendelet) alapján támogatási kérelmet ad be 44.000.000 Ft vissza nem térítendő
támogatási összegre, a BM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján
útfelújításra, karbantartásra.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben
intézkedjen.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014.március 5.

Úrkút, 2014. február 25.
Fülöp Zoltánné
polgár

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut@vnet.hu, onkurkut@vnet.hu
_________________________________________________________________________
Szám:81-3/2014.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. március 3.-i ülésére.
Tárgy: Településrendezési eszközök módosításának tervezetére beérkezett vélemények.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés célja az Úrkúti 430/3 és 430/4 hrsz-ú belterületi ingatlanokra vonatkozóan a
településrendezési eszközök módosítási tervezetével kapcsolatos egyeztetési eljárás véleményezési
szakaszának lezárása, amelynek keretében a Képviselő-testületnek a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. r.) 39. §-a alapján döntenie kell a beérkezett egyes vélemények elfogadásáról
és el nem fogadásáról.
A módosítás célja: a jelenleg hatályos településrendezési eszközök közül a településszerkezeti
terve,a HÉSZ és a belterület szabályozási terve módosítása oly módon, hogy a BudapestPesterzsébet Központi Református Egyházközség tulajdonában lévő úrkúti 430/3 és 430/4 hrsz-ú
ingatlanokon a tulajdonos által tervezett fejlesztés megvalósítható legyen.
Egyeztetési eljárás
Az egyeztetési eljárás a Korm. r.-ben, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 78/2013.
(XI.28.) önkormányzati határozatban (a továbbiakban: Öh.) meghatározottak szerint történik.
A Korm. r. 41. § (2) bekezdés a) pontjának és az Öh.-nak megfelelően a településendezési eszközök
tervezetét véleményeztetés céljából 2014. január 2.-án elhelyeztük az Önkormányzat honlapján,
egyben felkértük a település lakóit, és az Öh.-nak megfelelő partnereket, hogy tegyék meg
észrevételeiket a módosítással kapcsolatba.
A Korm. r. 41. §. (2) bekezdés b) pontjának megfelelően a tervezetet véleményezésre megküldtük az
érintett államigazgatási szerveknek, a szomszédos önkormányzatoknak.
A véleményezőknek 15 napjuk volt, hogy megtegyék észrevételeiket, elküldjék javaslataikat.( A
beérkezett vélemények alapján a Korm. r. 39. § (1) bekezdése szerint további egyeztetésre nem volt
szükség.)
A Korm. r. 39. § (2)-(3) bekezdése kimondja, hogy
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-

a beérkezett véleményeket ismertetni kell a Képviselő-testülettel és azok elfogadásáról vagy
el nem fogadásáról a testület dönt. A vélemény vagy észrevétel el nem fogadását indokolni
kell.
a véleményezési szakasz lezárul a Képviselő-testületi döntés dokumentálásával és
közzétételével.

A beérkezett véleményekkel kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatala érdekében szakmai
válaszokat és a szükséges indokolásokat a határozati javaslat tartalmazza. A beérkezett vélemények
eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthetők meg.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fentiekben kifejtett indokok alapján az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2014. (III.3.) önkormányzati határozata
„Úrkút településrendezési eszközök 1. sz. módosítás”
– egyszerűsített eljárás keretében történő egyeztetésének –
véleményezési anyagával kapcsolatos véleményekről és észrevételekről

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Úrkút településrendezési eszközök 1. sz.
módosítás” – egyszerűsített eljárás keretében történő egyeztetésének – véleményezési anyagával
kapcsolatos véleményekkel és észrevételekkel összefüggésben az alábbi határozatot hozza:
1) A Képviselő testület tudomásul veszi, hogy az egyszerűsített eljárás keretében történő
véleményezési szakaszban véleményt nem küldött:
-Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak
-VMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Veszprém
-Ajka Város Önkormányzata
-Kislőd Község Önkormányzata
-Tótvázsony Község Önkormányzata
2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a véleményezési anyaggal kapcsolatban észrevételt ne
tesz, kifogást nem emel, ahhoz hozzájárul, illetve érdemi észrevétel és kikötés nélkül egyetért:
-a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége, Székesfehérvár
-a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprémi Szakaszmérnöksége, Veszprém
-a VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Veszprém
-a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Budapest
-a VMKH Közlekedési Felügyelősége, Veszprém
-a VMKH Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala,
Veszprém
-a VMKH Földhivatala, Veszprém
-a VMKH Erdészeti Igazgatósága, Veszprém
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-a HM Hatósági Hivatal, Budapest
-a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság, Veszprém
-a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Sopron
-Veszprém Megyei Önkormányzat Megyei Főépítésze
-Szentgál Község Polgármestere
-Nagyvázsony Község Önkormányzata
3) A Képviselő-testület az érdemi észrevételekkel és egyéb véleményekkel kapcsolatban az alábbiak
szerint dönt:
-a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda
levelében
-a „Szakmai vélemény” címszó alatt a második bekezdésben leírtakkal kapcsolatban úgy
foglal állást, hogy a véleményezési anyagban meghatározott építménymagasságot jónak
tartja
-a „Jóváhagyásra szánt munkarészek” címszó alatt
-az első bekezdésben leírtakat szükségtelennek tartja, mivel az anyag egyértelműen
meghatározza a módosítással érintett területet
-a második bekezdés
-első francia bekezdésében leírtakkal kapcsolatban úgy foglal állást, hogy a függelék
alkalmazásával egyetért, hiszen a 2010. márciusában az IRM által „Segédlet az
önkormányzati rendeletek megalkotásához a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet alapján” címen kiadott segédanyag szerint: „… Az
IRM rendelet tehát a függelék alkalmazását nem zárja ki, így továbbra is lehetőség
van annak használatára, de az nem képezheti az önkormányzati rendelet részét.
….”
-második francia bekezdésében leírtakra figyelemmel, annak megfelelően kerüljön
véglegesítésre a HÉSZ-módosítás tervezet 1.§ (3) bekezdése
-harmadik francia bekezdésében leírtakkal kapcsolatban úgy foglal állást, hogy a
véleményezési anyag szerinti megoldással egyetért, hiszen a fentebb említett
„Segédlet” szerint úgynevezett „merev hivatkozás”-ként konkrét jogszabályi hely is
hivatkozható
-negyedik francia bekezdésében leírtakra figyelemmel, annak megfelelően kerüljön
véglegesítésre a HÉSZ-módosítás tervezet 6.§ (1) bekezdése
-az „Alátámasztó munkarészek” címszó alatt
-az első bekezdésben leírtakra figyelemmel az anyag véglegesítése során a „Terviratok”
között a beépítési terv helyszínrajza mellett annak múszaki leírása is kerüljön
dokumentálásra
A levélben egyebekben leírtaknak a véleményezési anyag módosítását igénylő vonzata nincs.
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-a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség levelében leírtaknak
a véleményezési anyag módosítását igénylő vonzata nincs
-a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság levelében leírtaknak a véleményezési
anyag módosítását igénylő vonzata nincs
4) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a partnerségi egyeztetés keretében vélemény nem
érkezett.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut@vnet.hu, onkurkut@vnet.hu
_________________________________________________________________________
Szám:81-3/2014.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. március 3-i ülésére
Tárgy: Vízkárelhárítási védelmi terv megrendelése
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény, a vizek kártételei elleni védekezés
szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet, valamint az árvíz- és a
belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet együttesen szabályozzák a helyi
önkormányzatok, a települések vízkárelhárítási feladatait.
A feladatok között szerepel, a települési (védekezési) vízkárelhárítási tervek és
nyilvántartások elkészítése is.
Az Ajkai Járási Helyi Védelmi Bizottság Elnöke felhívással fordult az önkormányzathoz, hogy
jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget. Egyben tájékoztatott arról, hogy a Veszprém Megyei
Védelmi Bizottság, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság e témakörben ellenőrző tevékenységet végez az érintett önkormányzatoknál.
Mivel Úrkút település vízkárelhárítási védelmi tervvel nem rendelkezik, így árajánlatot
kértünk a Balaton-felvidéki Vízitársulattól, a BESZT Kft-től, valamint a Varsás
Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt-től.
A Balaton-felvidéki Vízitársulat 450.000 Ft + ÁFA, a BESZT Kft 380.000. Ft + ÁFA, a Varsás
Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 189.500 Ft + ÁFA összegről adott árajánlatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni
szíveskedjék!
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település Vízkárelhárítási védelmi tervének
elkészítésével 189.500 Ft + ÁFA díjazás ellenében a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt-t
(8315 Gyenesdiás, Gödörházy A. u. 60.) bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a terv elkészítésére
vonatkozó szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg és a szerződéskötéshez szükséges
összeget az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében a gazdasági tartaléka terhére
biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Úrkút, 2014. február 10.
Fülöp Zöltánné
polgármester

Beszámoló
a Közösségi ház és a Könyvtár
2013. évi munkájáról

Úrkút, 2014. január 14.
Készítette: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna

Beszámolóm az intézmény 2013. év tevékenységét mutatja be.
A Közösségi ház és Könyvtár mindennapjainak tevékenységét – hasonlóan, mint a korábbi
években is - leginkább a szolgáltatások kielégítése tölti ki. Nyitva tartásunk lehetővé teszi, hogy az
internet- és könyvtári szolgáltatás folyamatosan, minden nap biztosított legyen az érdeklődők és a
művelődni, kikapcsolódni vágyók számára. Emellett a klubfoglalkozások száma is megemelkedett.

Könyvtár
-

Az elmúlt időszakban tovább folytatódott a korábban már megszokott módon és színvonalon
a könyvtári munka és a szolgáltatás.

-

A könyvtár heti 30 órában tart nyitva, az olvasók igényeit figyelembe véve.

-

2012-ben megszűnt Új Atlantisz T. K. T. így a községi könyvtári ellátások megszervezését a
megyei könyvtáraknak kell megoldani, illetve ellátni, ezért 2013-ban a megkötött szerződés
lévén az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer látja el a
könyvtári feladatokat (dokumentum – ill. folyóirat vásárlás, rendezvények finanszírozása és
támogatása stb.), melybe az ajkai Nagy László Városi Könyvtárt is bevonta.

A könyvtár feladatai:
- A község nyilvános könyvtári ellátása (szolgáltatások, az állomány – vásárlással történőfolyamatos frissítése, ellenőrzése, a katalógus naprakészsége. Elengedhetetlen követelmény
a kölcsönzési nyilvántartások naprakész, pontos vezetése. Pl. munkanapló, beiratkozási
napló)
- A helyi általános iskola teljes körű könyvtári feladatainak biztosítása.
- Biztosítjuk Úrkút lakosságának az informálódás, önképzés, tanulás, kutatás, közművelődés és kikapcsolódás lehetőségét.
- Törekszünk a lakók igényeit maximálisan kielégíteni (figyelembe véve az életkori
sajátosságokat, olvasási szokásokat). Olvasóink főként a szépirodalmi könyvek iránt
érdeklődnek, igénylik a friss, napjainkban megjelenő irodalmat.
- Dokumentum állományunk folyamatosan gyarapodik.
- Elsődleges gyűjtési szempontjaink:
Szépirodalmi könyvek
Ismeretközlő irodalom
Ifjúsági és gyermekirodalmi könyvek
Tanuláshoz kapcsolódó iskolai kötelező olvasmányok
- A község lakói számára a könyvtár német nyelvű (nemzetiségi) irodalmat is gyűjt.
- 2013. januárjától ismét előfizettünk néhány közéleti folyóiratra, hetilapra.
- Jelenleg: - 2 hetilapra ( Kiskegyed, Nők Lapja)
- 1 folyóiratra ( Praktika )
( 2014. januártól remélhetőleg már 7 féle hetilap, ill folyóirat lesz.)
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Továbbra is örömmel fogadjuk olvasóink felajánlásait is, akár időlegesen, akár véglegesen –
például többször kaptunk már magazinokat, kézimunkával kapcsolatos folyóiratokat, sőt
szépirodalmi könyveket is– melyeket az olvasóközönség szívesen olvasott, vagy kölcsönzött.
Könyvtári állományegységek:
-

gyermek és ifjúsági irodalom

-

ismeretterjesztő könyvek

-

felnőtt szépirodalom

-

szakirodalom

-

olvasótermi állomány (kézikönyvek, lexikonok, szótárak: csak helyben használható)

-

időszaki kiadványok (folyóiratok, hetilapok)

Könyvtár szolgáltatásai:
-

helyben olvasás (kézikönyvek, lexikonok, egyéb könyvek)

-

könyv-, és folyóirat kölcsönzés

-

tájékoztatás (felvilágosítás, tanácsadás)

-

könyvtári rendezvények (könyvtárhasználati-, csoportos és iskolai foglalkozások, vetélkedők
stb.)

-

számítógép-használat

-

internet hozzáférés
Az olvasóknak lehetősége van az internet használatra (megfelelően
szabályozott keretek között)
A könyvtári munkát segíti 1 db számítógép

-

nyomtatás, szkennelés

- fénymásolás
-

könyvtárközi kölcsönzés - az állományban nem található dokumentumokat biztosítjuk
így olvasóinknak ( fiatal és felnőtt olvasóink rendszeresen igénylik is ezt a szolgáltatást )

-

Elsősorban az ajkai városi könyvtártól kérünk és kapunk elsősorban könyveket, DVD-

-

ket, de előfordult, hogy a megyei könyvtártól, vagy pl. a tatabányai könyvtártól kölcsönöztünk.
Úgy érzem, hogy az ajkai könyvtárral évről-évre jobb a munkakapcsolatunk, ezt tükrözi, hogy
egyre többször tőlünk kérnek olyan könyveket, melyek náluk nem található meg, vagy a
keresettség miatt szükség van rájuk. A helyi általános iskolának is rendszeresen
kölcsönözzük a kötelező olvasmányokat, vagy a versenyekre felkészítő könyveket, irodalmat.

-

a gyermekek és fiatalok 9db társasjátékkal, illetve kártyajátékkal tölthetik el
szabadidejüket.

-

a magazinok és folyóiratok előfizetésével több olvasónk szívesen tölti el szabadidejét a
könyvtárban.

Könyvtári rendezvények:
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-

folyamatosan tartunk a könyvtárban különböző foglalkozásokat, különböző korcsoportú
gyermekeknek. ( pl. könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások, 1. osztályosoknak beiratkozó
jellegű foglalkozásokat, óvodai nagycsoportoknak könyvtárbemutató foglalkozásokat,
könyvajánló foglalkozásokat a téli- tavaszi- nyári szünetre.

-

rendszeresen bekapcsolódunk, és részt veszünk más könyvtárak (ajkai, megyei könyvtár, vagy más kistérségi könyvtár által szervezett és rendezett olvasópályázatokon,
illetve versenyeken, vetélkedőkön ( természetesen a helyi iskolával együttműködve).

2013-ban:
-

3 alkalommal könyvtárhasználati órák ( a tavalyi évhez képest valamivel kevesebb) Inkább az
alsó tagozatosok igénylik, beiratkozás, kölcsönzés, könyv- és könyvtárhasználati ismeretek,
szabályok stb. Sajnos a felső tagozatosoknál már nem megoldható, ezt az iskola tantervi
sűrítettsége magyarázza.

-

Májusban az esedékes – 5 évenkénti – leltározást végeztük, melynek során átnéztük és
kiselejteztük az állományból a régi, rossz állapotú, elavult témájú és az olvasók által már
egyáltalán nem olvasott könyveket. Így szellősebbé váltak a polcok, helyet hagyva az új, friss,
folyamatosan gyarapodó állománynak.

-

az év során ismét bekapcsolódtunk az ajkai Bogáncs gyermekkönyvtár pályázataiba.

-

Augusztus végén Nyárbúcsúztató foglalkozást tartottunk a gyerekeknek, ahol különböző
kézműves technikákat sajátíthattak el. A közelgő iskolaév-kezdésre való tekintettel
füzetborítókat díszítettünk dekupázs technikával és színes fonalból könyvjelzőket sodortunk.
Vendégünk volt Angermayer Judit az ajkai Városi Múzeum munkatársa.

-

Szeptember 17-én vendégünk volt Nagy Bandó András, aki színvonalas író – olvasó
találkozó keretén belül nyűgözte le a hallgatóságot újonnan megjelent könyveivel és írásaival
az ő megszokott humoros módján.

-

Október 17-én a Százszínű gyermekvilág könyvtári pályázat 1. fordulóján vettek részt az
általános iskola diákjai az ajkai Gyerekkönyvtárban, ahová különbusz szállította őket. Fekete
István: Kele című regényéből kellett felkészülniük.

-

November 7-én délelőtt vendégünk volt a városi könyvtár két munkatársa. Az 1. osztályos
kisdiákokat repítettük el egy varázslatos meseládikó segítségével a mesék birodalmába.
Csillogó szemükön láttuk, hogy élvezetes volt számukra.

-

November 7-én délután folytatódott a Százszínű gyermekvilág programsorozat 2. fordulója
felső tagozatos diákoknak a községi könyvtárban. Az „ Itt vagyok otthon” című helyismereti
vetélkedőn 4x5 fős csapatok mérték össze tudásukat. A győztes 8. osztályosok tovább
jutottak a 3. fordulóra, melyet november 15-én Veszprémben a Szaléziánumban tartottak.

-

December 5-én Vidám Manók című Mikulásváró mesejáték a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer finanszírozásával és az Önkormányzat támogatásával.
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Kapcsolataink:
továbbra is szoros kapcsolatban állunk az ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő

-

Központtal ( könyvrendelések, feldolgozás, állomány gondozása, könyvtárközi kölcsönzés stb.
)
állandó kapcsolatot tartunk még:

-

az ajkai Bogáncs Gyermekkönyvtárral
az úrkúti Hauser Lajos Általános Iskolával
a helyi nemzetiségi óvodával
a kistérségen belüli községi könyvtárakkal
(Kislőd, Városlőd, Magyarpolány, Öcs)

Statisztikai adatok:
-

könyvtárhasználati forgalmi adatok:

2011. év
4807
2963
260
120
2106
1233

2012. év
4608
2375
284
115
2563
1367

2013.év
5203
2522
304
135
3131
1638

Kölcsönzött dokumentumok összesen:

4596

6275

7913

Helyben használat összesen:

504

286

212

Könyvtárközi kölcsönzések száma:

95

111

181

Könyvtárhasználati órák száma:

7

5

3

Látogatók száma összesen:
ebből 14 alatti:
Beiratkozott olvasók összesen:
ebből 14 alatti:
Kölcsönzők száma összesen:
ebből 14 alatti:

Tapasztalatok:
-

Örömmel tölt el, hogy a mai internetes – TV-s – okostelefonos világban, igenis járnak még az
emberek a könyvtárba, igénylik az olvasást és a hasznos időtöltés e formáját választják
pihenésre, kikapcsolódásra. Kérik és elvárják az újdonságokat. Büszkén mondhatom, hogy
mindenhonnan azt a visszajelzést kapom, hogy Úrkútnak egy jól felszerelt és működő
könyvtára van.

-

Évről – évre növekszik a beiratkozott olvasók száma. Kor szerinti megoszlásuk is igen
kedvező. Óvódások, iskolások, egyetemisták, fiatal felnőttek, GYES-en lévő anyukák, aktívan
dolgozó középkorosztály, nyugdíjasok. A legkeresettebbek még mindig a szépirodalmi művek.
az évente rendelt könyveink tetszést váltanak ki és igen népszerűek az olvasók körében.

-

Évről évre nő a könyvtárközi kölcsönzések száma, melyet már nemcsak az egyetemisták és
középiskolások vesznek igénybe tanulmányaikhoz, hanem a kikapcsolódó olvasást szerető
felnőttek is. Örömmel mondhatom, hogy míg korábban félve, ma már bátran fordulnak hozzám
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az olvasók, hogy az olvasni kívánt könyvet hozzam el a városi könyvtárból és természetesen
ezt szívesen meg is teszem. Úgy érzem sikerült nagyon pozitív kapcsolatot kialakítani
olvasóimmal.
-

A gyerek és ifjúsági irodalom is egyre népszerűbb. A folyamatosan kapott szép új
könyveknek köszönhetően az óvodáskorú gyerekektől az általános iskoláskorú gyerekekig
szívesen látogatják a községi könyvtárat. Az életkori megoszlás szerint inkább a kisiskolások
jönnek többször válogatni és kölcsönözni, míg a felső tagozatos diákok már csak főleg a
kötelező olvasmányok, szótárak kölcsönzése miatt látogatják a könyvtárat.

-

Szép számmal áll rendelkezésre az általános iskolások számára a kötelező és az ajánlott
irodalom (állandó a kapcsolattartás a magyar irodalmat tanító kollégákkal). Folyamatosan
bővítjük a középiskolások számára a kötelező irodalmat, továbbá a kötelező irodalom DVD-n
is fontos.

-

A

könyvtár

állománya

széleskörű,

mindenki

megtalálja

a

maga

szórakozásához,

kikapcsolódásához szükséges könyveket, dokumentumokat.

Közösségi ház
-

Az idén is tovább folytatódott a korábbi években már kialakult „élet” az intézményben

-

Folyamatosan nő a klubfoglalkozások száma, előfordult már többször, hogy egy nap
háromféle csoport is megfordult az intézményben. Sajnos olyan is előfordul, hogy
vissza kellett utasítanunk egy rendezvényt, vagy megbeszélést a túlzsúfoltság miatt.

Rendszere klubfoglalkozások, művészeti csoportok összejövetelei:
-

Helyi nyugdíjas klub: minden héten hétfő: 15.00 - 19.00
Klubvezető: Tenk Tiborné

-

Iskolai foglalkozások, könyvtári órák: minden héten szerdán délelőtt, 1. és 2. oszt-nak délután
is az iskolaotthonos rendszer miatt ( igény szerint )

-

Baba.Mama klub ( mini csoport ): minden héten szerdán délelőtt: 9.30 - 11.00
Kapcsolattartó: Mogyorósi Andrea védőnő

-

Mozgássérült nyugdíjas klub: minden hónap második péntek: 15.00 - 16.30
Klubvezető: Jusztin Jánosné ( Ajka)

-

Pilates torna: minden héten péntek: 18.00 - 19.00
Edző: Véghelyy Ilu diplomás Pilates edző

-

Acro Dance Rock & Roll SE Tánctanfolyam
minden kedden: 15.15 - 16.00 óvódások
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minden csütörtökön: 16.00 – 18.00 iskolásoknak
Vezető: Károlyiné Klespitz Katalin
Táncház: minden kedden: 16.00 – 18.30

-

Vezető: Bakonyi Gyula
- a Közösségi ház emellett helyet ad egyéb civil szervezetek, közhasznú társaságok,
alapítványok fórumaira, értekezleteire, rendezvényeire,egyesületi gyűlésekre,
előadásokra, különféle műsorpróbákra, táncpróbákra, énekpróbákra, szülői megbeszélésekre, véradásokra, illetve különféle termékbemutatókra, szűrővizsgálatokra stb.
- idén többször is helyet adtunk az általános iskola diákcsoportjainak, az óvodásoknak
és szüleiknek, szülői munkaközösségeknek különféle megbeszéléseire, illetve próbáira.
( pl. tánccsoportok próbái, farsangi próbák, diákok énekkari próbái, pedagógusnapi
próbák stb.)

Szolgáltatások:
-

ingyenes számítógép-használat

-

ingyenes internethasználat

-

nyomtatás (20 Ft/lap)

-

termékbemutatókra, egészségmegőrző előadásokhoz a nagyterem bérbeadása (6000 Ft/óra)

-

rendezvények helyszínének biztosítása, szükség- illetve kérés szerinti berendezése, a
háttérmunkában való részvétel, illetve segítés.

Rendezvények a Közösségi házban:
( Itt minden olyan rendezvényt felsorolok, melyek az intézményben zajlottak.)

2013-ban
-

január 29-én: „ Kötetlen beszélgetés hivatásról, filmről, színházról” címmel vendégünk volt
Szőke András és Zelei Gábor színész ( Kerekasztal Szülői Szervezet szervezésében )

-

március 4-én: „ Rómaiak Pannóniában” címmel tartott előadást dr. Palágy Sylvia régész
diákoknak- felnőtteknek ( Kerekasztal Szülői Szervezet szervezésében )

-

március 22-én : Az óvoda hagyományos húsvéti alkotóháza ( a Szülői Munkaközösség
szervezésében )

-

április 17-én: Szavalóverseny a Hauser Lajos Ált. Iskola szervezésében

-

május 25-én: „ A Bakony-Balaton Geopark kulturális öröksége” című fotókiállítás és a környék
ásványait bemutató tárlat megnyitója. ( a képek heteken át megtekinthetőek voltak)

-

június 15-én: A Nemzetiségi Nap keretében zajló, a kulturális rendezvényt követő fogadás
(Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében)

-

június 24-28-ig: Az Acro Dance rocki nyári tábor, (Károlyiné Klespitz Katalin vezetésével)

-

július 4-én: A napközis tábor filmvetítést, kézműves foglalkozást és cso-csó versenyt
rendezett a gyerekeknek ( Pölöskei Alexandra vezetésével)
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szeptember 17-én : „ A Kocka utcától Toscanáig” író-olvasó találkozó Nagy Bandó Andrással

-

( az ajkai és a községi könyvtár szervezésében)
november 14-én: „ Színes Világ” címmel fotókiállítás kezdődött Utczás Gábor MAFOSZ

-

diplomás fotóművész, a Bakony Fotóklub tagja képeiből.
-

november 29-én: Mikulás disco óvodásoknak ( a Szülői Munkaközösség szervezésében)

-

december 5-én: „Vidám manók” címmel Mikulásváró műsor ( az ajkai és a községi könyvtár
szervezésében és az Önkormányzat támogatásával)
december 7-én: az Adventi koncert fellépőinek tartott fogadás ( az Úrkúti Német Nemzetiségi

-

Önkormányzat szervezésében)
A Mikulásváró és karácsonyi rendezvények idén is nagyon szép és hangulatos környezetben
zajlottak, hiszen a Szülői Munkaközösségek segítő kezei és az Önkormányzat által a korábbi
években vásárolt szép karácsonyfa és díszei, kiegészítői révén a nagyteremben ismét sikerült
karácsonyi hangulatot varázsolni.
Emellett köszönettel tartozunk Somogyiné Ildinek, akitől a tavalyi és a korábbi évekhez hasonlóan
ismét egy gyönyörű adventi koszorút kaptunk.

Számítógép- és internethasználat:
-

a számítógép- és internethasználat még mindig kedvelt a lakosság körében, bár számuk a
tavalyi és a korábbi évhez képest csökkent, hiszen ma már a családok zöme rendelkezik e
lehetőséggel otthon. A használók inkább a gyerekek. Közülük is inkább azok jönnek, akik az
iskola után az utcán töltik délutánjaikat. Néhányukat el is kellett tiltani, hiszen rongálták a
közösségi ház falát és környékét, nyomokat hagytak a székeken, bútorzaton,sőt közöttük volt
aki korábban lopott is. Az időpontokat továbbra is egyeztetés és megbeszélés alapján adjuk.
A felhasználók folyamatosan 1 órán keresztül vehetik igénybe a gépeket, de lehetőség
szerint tovább is maradhatnak.

-

külön szabályzatban rögzítettük a megfelelő géphasználatot.

-

nyilvántartást vezetünk a géphasználókról

Statisztikai adatok:

2011.év

2012. év

2013. év

1828

1180

988

Felnőttek száma:

455

571

467

14 év alattiak száma:

1373

609

531

8

5

5

Számítógép
használók összesen:

Átlag Fő/Nap:

Tapasztalatok:
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A Közösségi ház forgalma a 2013-as évben meghaladta 12.000 főt. Ebbe beletartozik a
könyvtári látogatottság, az internethasználat, a klubfoglalkozások és egyéb rendezvények,
programok stb.)
A község lakói ( fiatalok, idősek, egyenként vagy csoportokban ) – ezt az adatok is alátámasztjákszívesen látogatják az intézményt és veszik igénybe annak lehetőségeit, szolgáltatásait. A
klubok, szervezetek, diákcsoportok szívesen tartják itt rendezvényeiket, megbeszéléseiket,
próbáikat stb. Sajnos néha túlzsúfoltság is jellemző. Igyekeztünk az adott lehetőségeket az adott
kereteken belül kihasználni.
Úgy tapasztalom már évek óta és ezt az itt lakókkal folytatott személyes beszélgetések is
alátámasztják, hogy a rendezvények iránti érdeklődés, - kivéve a már hagyományossá vált
évenkénti rendezvényeket – nem indítja meg az itt élőket. Sokan egy jó könyvet többre tartanak,
mint bármilyen rendezvényt. Sajnos az erőfeszítések ellenére is be kell vallanunk, hogy az úrkúti
embereket nehéz kimozdítani rendezvényekre elcsalni. Ebbe sokszor beleszól az aktuális
időjárás, a pillanatnyi hangulat, és természetesen az érdeklődési kör is. A fiatalokat, fiatal szülőket
inkább a napi munka mellett a családi programok, szórakozás ( bálok, tánc, sport, egyéb
összejövetelek stb.) tölti ki. Sajnos a 2013-ban betervezett programok egy része csődbe ment, a
lakosság ilyen irányú érdektelensége miatt. Összeszorult gyomorral kellett többször szembenézni
a meghívott előadókkal, a 10-15 fős látogatottság miatt. Elnézést a személyes hangvételű
sorokért, de úgy gondolom, hogy az Önök által elvárt programok szervezése és megrendezése
nem a szervezők hibájából hiúsul meg.
Mindezek ellenére remélem a jövőben is – a lehetőségekhez képest – támogatni tudják
munkámat.
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A Közösségi Ház és Könyvtár
2014. évi programterve (munkaterve)

Tihanyiné Oczella Zsuzsanna
Úrkút, 2013. január 22.

A Közösségi Ház és Könyvtár mindennapjainak tevékenységét leginkább a szolgáltatások
kielégítése tölti ki. A különböző klubfoglalkozások folyamatosan és aktívan működnek,
számuk évről évre nő. Emellett elengedhetetlen, hogy a napi nyitva tartás egész ideje alatt
folyamatosan biztosított legyen az internet- és könyvtári szolgáltatás az érdeklődők és a
művelődni vágyók számára.

A Közösségi Ház emellett idén is helyet ad egyéb civil szervezetek, közhasznú társaságok,
önkormányzatok fórumaira, értekezleteire, rendezvényeire, egyesületi gyűlésekre, diák- és
felnőtt csoportok próbáira, megbeszéléseire illetve különféle termékbemutatókra.
Továbbra is biztosítjuk - igény szerint - a nagytermet az iskolai, óvodai szabadidős, kulturális
tevékenységekhez (pl. szavalóversenyek, játszóházak, alkotóházak, gyermek disco stb.)

Tervezett programok:
Az alábbiakban felvázolt programok általános jellegűek és az elmúlt évek során már
hagyománnyá váltak. Ezek részben a községi könyvtár és a közösségi ház szervezésében,
a Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer és az Önkormányzat finanszírozásával és
támogatásával valósulnak meg.
Fotókiállítást, képkiállítást idén is több alkalommal szeretnénk rendezni. Évek óta
kapcsolatot tartunk a Bakony Fotóklubbal és a vezetőtől Jelinkó Ildikótól ígéretet
kaptunk, mellyel élni is szeretnénk. Emellett nyitottak vagyunk, ha más témában
keresnek meg bennünket.
Idén is tervezünk kulturális felnőtt – és gyermek programokat, író –olvasó találkozót,
könyvtári vetélkedőket az általános iskolával együttműködve, a gyerekeknek vidám
kreatív délutánokat. Ezzel kapcsolatban tervek már vannak, de még semmi konkrét
tájékoztatást nem kaptam, sem a megyei, sem az ajkai könyvtártól.
Tavasszal
várható az óvoda szervezésében a húsvéti alkotóház.
a Hauser Lajos Általános Iskola hagyományos nemzetiségi szavalóversenye.
Nyáron
a Nemzetiségi nap keretében a résztvevők fogadása a nagy teremben.
az Acro Dance nyári tábora
2

a napközis tábor szabadidős tevékenysége a közösségi házban.

Ősszel
Szeptemberben szeretnénk újra folytatni a hagyománnyá vált Baba-Mama Maratont.
Igen kedvelt program ez a GYES-en lévő anyukák számára, ahol közös sétával,
beszélgetéssel, kis meglepetéssel és orvosi előadással töltjük a vidám délutánt.
Télen
Decemberben továbbra is várjuk a gyerekeket Mikulásváró műsorral

Számítunk idén is az Adventi koncert utáni fogadásra.

Várható az óvodai SZM szervezésében a Mikulás disco

igény szerint helyet biztosítunk a Falu karácsony rendezvénynek.
Ezek mellett a község nagyszabású rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában
(Falunap, Jeles ünnepek, Majális stb.) szívesen bekapcsolódunk, segítünk, biztosítjuk a
háttérmunkát és a berendezést.

Amint látják a könyvtár és a közösségi ház főként a már hagyománnyá vált programjait
tervezi be, emellett számítunk újabb lehetőségekre.
Úgy gondolom, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét változatossá és mozgalmassá, néha –
néha talán már túlzsúfolttá tesszük mindennapjainkat az év során és számítunk továbbra is
az Önkormányzat támogató segítségére.
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KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut@vnet.hu,
_________________________________________________________________________
Szám:81-3/2014.

Tárgy: Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztatás.
Előterjesztést készítette: Klein Attiláné igazgatási főelőadó

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014.március 3.-ai testületi ülésére
Tisztelt Képviselő-testület !
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) az önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján
„Az átruházott hatáskör gyakorlója az általa hozott döntésekről beszámol a döntés
meghozatalát követő legközelebbi testületi ülésen”. Ennek megfelelően az alábbiakról
tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.:
2014. január hónapban 1 fő kérelmező részére 20.000 Ft temetési segély került
megállapításra.
1 fő méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránt benyújtott kérelme
elutasításra került, mivel a kérelmező jövedeleme meghaladta „A szociális igazgatás és a
szociális ellátások helyi szabályairól” szóló 18/2013.(XII.20.) rendelet 14.§-ában
meghatározott jövedelem határ összegét.
Szociális étkeztetés 5 fő kérelmező részére engedélyezésre került. 1 fő a szociális étkeztetést
a továbbiakban nem kívánta igénybevenni.
Kérem fenti előterjesztésem szíves elfogadását.
Úrkút, 2014. február 28.
Fülöp Zoltánné
polgármester

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut@vnet.hu,
_________________________________________________________________________
Szám:81-3/2014.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014.március 3.-ai testületi ülésére

Tárgy: Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztatás.
Előterjesztést készítette: Klein Attiláné igazgatási főelőadó

Tisztelt Képviselő-testület !
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) az önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján
„Az átruházott hatáskör gyakorlója az általa hozott döntésekről beszámol a döntés
meghozatalát követő legközelebbi testületi ülésen”. Ennek megfelelően az alábbiakról
tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.:

2014. évben egy alkalommal február …..án ülésezett a Szociális Bizottság és az alábbiak
szerint döntött:
Önkormányzati segély iránti kérelmet 11 fő nyújtott be a Polgármesteri Hivatalba.
10 fő részére összesen 71.000 Ft összegben önkormányzati segély lett megállapítva.
1 fő kérelmét el kellett utasítani, mivel „A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi
szabályairól” szóló 18/2013.(XII.20.) rendelet 10.§. (1) bekezdésében meghatározott
jövedelem határösszegét meghaladta kérelmező jövedelme.

Kérem fenti előterjesztésem szíves elfogadását.
Úrkút, 2014. február 28.

Dr. Dóczy Mariann
Szociális Bizottság Elnöke

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (III.10.) önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjakról.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. §-ának (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Sztv. 59. § (1) és 62. § (1)
bekezdésében, valamint a Gyvt. 147. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§ Az Úrkúti Napközi Otthonos Óvodai konyha étkezési térítési díjai:
(1) Óvodai ellátottak térítési díja:
nyersanyag norma áfa
összesen

kerekítve

Ebéd
Tízórai
Uzsonna

220,00 Ft
50,00 Ft
50,00 Ft

173,00 Ft
38,00 Ft
38.00 Ft

46,71 Ft
10,26 Ft
10,26 Ft

(2) Felnőtt étkezők térítési díjának összeg
nyersanyagrezsiköltség
norma
ebéd
249,00 Ft
231,00 Ft

219,71 Ft
48,26 Ft
48,26 Ft

áfa

összesen

kerekítve

129,60 Ft

609,60 Ft

610,00 Ft

(3) Általános iskolai ellátottak térítési díja:

ebéd
tízórai
uzsonna

nyersanyag
norma
234,00 Ft
39,00 Ft
39,00 Ft

áfa

összesen

kerekítve

63,18 Ft
10,53 Ft
10,53 Ft

297,18 Ft
49,53 Ft
49,53 Ft

295,00 Ft
50,00 Ft
50,00 Ft

2. § (1) Szociális étkeztetés intézményi térítési dija:
a) ebéd elvitellel 390.- Ft/nap
b) ebéd kiszállítással 455.- Ft/nap
(2) A szociális étkeztetésre való jogosultság az Sztv-ben és a Szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján állapítható meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott térítési díjak az áfá-t is magukba foglalják.
3. § Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba, és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti az étkezési térítési díjakról szóló 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. március 10.
Rostási Mária
jegyző

Beszámoló

az Úrkút SK 2013. évi működéséről, különös tekintettel a 2013. évi önkormányzati
támogatás felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület munkaterve alapján évről-évre beszámoló-készítési kötelezettségünk
van, amely kiterjed az egyesület szakmai működésére és az önkormányzati támogatás
felhasználásáról történő elszámolásra.
Erre tekintettel a jelen beszámoló keretében szeretném ismertetni a T. Képviselőtestülettel a Sportkör 2013. évi szakmai tevékenységét, és a működéshez, fejlesztésekhez
kapcsolódó bevételeket és kiadásokat.
Külön részletezem az önkormányzati támogatás felhasználását.
2013 az Úrkút SK életében egy mozgalmas és igen sikeres év volt: 2 csapatunk is
bajnoki címet ünnepelhetett (felnőtt zsinórban 4. alkalommal, női kézilabda
csapatunk pedig óriási küzdelem árán megvédte bajnoki címét, s történt mindez egy
napon: 2013.05.18-án, mely aranybetűkkel került be az Úrkút SK történetébe!!!

A 2013-as év legfontosabb eseményei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Januárban megrendeztük az U7-9-11-es csapataink hagyományos
teremtornáit
Februárban nem maradhatott el a szokásos Mangán kupa sem
Márciusban elindult a foci és a kézi bajnokság is
év elejétől folyamatosan zajlottak az öltözőépület felújításának,
újjáépítésének munkálatai
Április és május folyamán háromszor rendeztünk foci tornát Úrkúton a
„Bozsik” egyesületi program keretében U7-9-11-es csapatokkal
Májusban sikerült megszerezni a 4. bajnoki címünket karöltve a kézi csapattal
Június elején kézilabdacsapatunk két tagja, Hartmann Rita és Fuit Bianka
meghívást kapott a megyeválogatottba.
Június 30-ig be kellett fejezni az öltözőépülettel kapcsolatos beruházást és a
vele járó elszámolást, melynek sikeresen tettünk eleget
Július 14-én – a hagyományos falunap keretein belül – mindkét csapatunk
átvette az aranyérmeket, Korpos Tibor pedig zsinórban negyedik alkalommal
szerezte meg a gólkirályi címet.

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

erre a napra időzítette az elnökség az új öltözőépület átadását, melyre
illusztris vendégek érkeztek községünkbe, hogy együtt ünnepeljék velünk
annak a példaértékű beruházásnak az eredményét, mely nagyon sok helyi
kötődésű ember összefogásának és önzetlen segítőkészségének
eredményeként jött létre. Az új öltözőépületet Farkas Istvánnal, a Mangán Kft
tulajdonosával – az egyesület fő szponzorával együtt avattuk fel.
Július hónap végén elindultak az edzések. A focicsapat életében jelentős
változások történtek. Több meghatározó játékos távozott, vagy befejezte a
játékot, ezért új csapat építésébe kezdtünk. Mivel Csörnyei Zoltán edző is
távozott, az új csapat építését szerettük volna egy rutinos, sok csatát megélt
edzőre bízni, így Fördős Józsefre esett a választásunk, akinek a feladata egy
jó közösséget kiépítése és egy dobogóra esélyes csapat összekovácsolása
volt a régi és az újonnan érkezett játékosokból. Az ifjúsági csapat élén is
változás történt, a csapattal két bajnoki címet is nyert Farkas Krisztián helyett
a csapatunk volt játékosa, Novák Antal vette át a stafétabotot.
Augusztusban elindultak a focibajnokságok, illetve megkezdődött a kézi
csapat felkészülése a következő idényre. Itt is történtek változások a
keretben.
Az egyesület szokásos közös nyaralásának célpontja Erdély volt, ahol
csodálatos 4 napot töltöttünk, többek között jártunk a Madarasi Hargitán, a
székelyek szent hegyén, ahol hátborzongató érzés volt a magyar határtól 500
km-re kopjafák és nemzeti színű zászlók között emlékezni a múltra.
szeptemberben elindult a női kézilabda bajnokság, biztatóan kezdték az
idényt a lányok annak ellenére, hogy több meghatározó játékos is távozott. A
labdarúgó csapat is jól kezdte az idényt, bár voltak gyengébb mérkőzések. az
azért látszott, hogy a mezőny első felében fogunk végezni.
Bár változások voltak a” Bozsik” egyesületi programban, szerencsére az
Úrkút SK-nak sikerült megtartani a körzetközponti státuszt, így szeptembertől
újra megrendezhettük az alaptornákat. A „Bozsik” program kibővült az U13-as
korosztállyal, illetve beneveztük ezt a csapatunkat a Veszprém Megyei U14es bajnokságba is.
Októberben TAO-s program keretein belül elkezdődött az öntözőrendszer
kiépítése a labdarúgó pályán, mely tavaszra fog befejeződni. Ezzel együtt
megvásároltunk egy digitális eredményjelzőt, mely egyedülálló Veszprém
megyében, hiszen csak egy egyesület rendelkezik ilyennel.
Még októberben az is kiderült, hogy ismét sikeres TAO pályázatot nyújtottunk
be, melynek révén a 2013/14-évi működésünk biztosítva van. bízunk benne,
hogy az ehhez szükséges önerőt az Önkormányzat a jövő évben is biztosítja
számunkra.
A hónap közepén Obermayer Roland és Sáringer Dávid az U19-es, Lendvai
Roland pedig az U16-os megyeválogatottba kapott meghívást.
Beneveztük az U14-es korosztályú leány kézilabda csapatunkat az „Erima”
bajnokságba, ahol 7 tornán fognak részt venni fiatal kéziseink Fuit Bianka
edző vezetésével, aki most végez szakedzői tanfolyamon.
Még tavaly indult el a Fiatalok lendületben projekt, ami az úrkúti sportéletet
mutatja be egy kiállítás és egy promóciós film keretein belül. November
elején az új öltözőépület közösségi helységében megnyílt a kiállítás.

•

•
•
•

Még júniusban derült ki, hogy sikeresek voltunk a „Leader”-es falufejlesztési
pályázaton, így a sportlétesítményünk külső körletét is újjá varázsolhatjuk. Az
Önkormányzat segítségével elindulhatott a projekt, elkészült a sziget üzemű
napelem-rendszer, melyet térvilágításhoz használunk fel. Megérkezett a
kerékpártároló és a szemetesek. Folyamatban van a pályavilágítás
elkészítése. Jövőre az utcafronti kerítés cseréje és a térkövezés következik.
Novemberben a bajnokságok az őszi hajrájukhoz érkeztek. Emlékezetes
mérkőzés volt az Úrkút – Alsóörs kézilabda rangadó.
Decemberben befejeződtek a bajnokságok, minden csapatunk tisztességesen
helytállt, férfi foci és női kézi csapatunk bajnoki címre esélyesként folytathatja
tavasszal a küzdelmeket.
Nagy örömünkre szolgált, hogy elkezdődött a sportcsarnokunk felújítása.
Reméljük ezzel is elősegítjük azt, hogy pályánk NBII-es minősítést kapjon, így
lehetőség nyíljon kézilabdacsapatunk előrelépésére.

2013. évi bevételek részletezése:

Bevételi jogcím

Alaptevékenységből származó
bevétel (jegybevétel,
sportszolgáltatás)

Összes
bevétel
Ft-ban
1.141.200,-

Működési célú támogatások
(TAO-s támogatás,
önkormányzati, NEA, KIM
támogatás):

35.241.436,-

Más gazdálkodóktól kapott
támogatás:

9.650.000,-

SZJA 1%

128.865,-

Fejlesztési célra kapott LEADER
támogatás:

242.099,-

Kamatbevétel:
Kölcsön:
Bevételek összesen:

Ebből önkormányzati

2.000.000,-

28.839,4.000.000,-

2.500.000,-

50.432.439,-

4.500.000,-

2013. évi kiadások részletezése:

Kiadási jogcím

Sportfelszerelés, sportruházat

Összes kiadás
Ft-ban

Ebből önkormányzati
támogatás

2.310.883,-

83.600,-

104.553,-

25.279,-

37.710,-

0,-

Élelmiszer költség

461.375,-

0,-

Egyéb anyagköltség

366.318,-

0,-

100 e Ft érték alatti tárgyi
eszköz beszerzés

1.166.084,-

109.601,-

Készletbeszerzés összesen:

4.446.923,-

218.480,-

527.200,-

50.180,-

2.235.705,-

177.195,-

31.277,-

3.678,-

103.902,-

40.528,-

10.000,-

0,-

592.000,-

0,-

22.449,-

0,-

Versenyengedély, nevezési
díjak, átigazolás

367.529,-

238.644,-

Sportszolgáltatás, játékvezetői
díjak

188.818,-

184.770,-

Sportorvos

225.000,-

88.000,-

Könyvvizsgálat

139.700,-

88.900,-

1.453.862,-

100.000,-

458.241,-

0,-

Személyi jellegű kifizetések,
adók, járulékok:

2.447.131,-

0,-

Egyéb összesen:

6.015.909,-

744.520,-

Tárgyi eszközök összesen:

37.058.873.-

809.625.-

Mindösszesen:

50.284.610,-

2.000.000.-

Üzemanyag költség
Irodaszer

Bérleti díjak összesen:
Útiköltség összesen:
Vízdíj
Áramdíj
Oktatás, továbbképzés
Szállás költség
Posta és internet költség

Egyéb szolgáltatás
Illetékek, biztosítás, bankköltség

A táblázatban szereplő főbb jogcímek teljes elszámolását számlákkal alátámasztottan
részletesen benyújtottuk a Polgármesteri Hivatal részére.
Összességében az Úrkút SK kb. 150 ember rendszeres sportolását biztosítja a községen
belül. Ez hatalmas felelősség mindenki számára, hiszen fenn kell tartani, illetve tovább kell
fejleszteni a sportéletet a községben, hiszen Úrkúton egyesületünk a legtöbb embert
megmozgató civil szervezet.
Köszönetet mondunk az Önkormányzatnak, továbbá minden olyan cégnek, szervezetnek,
magánszemélynek, iskolánknak és óvodánknak - játékosnak, edzőnek, vezetőségi tagnak,
szurkolónak, aki bármilyen módon is hozzájárult vagy segítette a 2013-as munkánkat,
reményeink szerint segítségükre továbbra is számíthatunk.

Úrkút, 2014. január 22.

-----------------------------------Úrkút SK elnöke

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut@vnet.hu,
_________________________________________________________________________
Szám:81-3/2014.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. március 3.-i ülésére.

Tárgy: Úrkút Sportkör támogatás iránti kérelme.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Úrkúti Sportkör (a továbbiakban: SK) Elnöksége a mellékelt kérelmében kérte, hogy a 2014-es
évben – hasonlóan az elmúlt évekhez is – az SK működéséhez az Önkormányzat pénzbeli támogatás
formájában járuljon hozzá.
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és
átadására vonatkozók szabályokról szóló 15/2013. (X.9.) önkormányzati rendeletében (a
továbbiakban: önk. rendelet) szabályozta az önkormányzat részéről adható támogatások eljárási
rendjét. Az önk. rendelet
„ 1. § (1) A képviselő-testület egyedi döntésében nevesített szervek részére támogatást állapíthat
meg.
(2) A támogatás, pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladatés utalási időpontok megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat
teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési
kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték-, vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az
önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A
pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.
(3) A működési célú támogatás és pénzeszközátadás 200.000 forint és ez alatti összege egyszerre, a
200.000 forint feletti támogatás a képviselő-testület döntésének megfelelően történik. Valamennyi
felhalmozási, működési célú pénzeszköz átadás az önkormányzat egyedi döntését követően utalható,
ha az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, melyet a megállapodásokban is
rögzíteni szükséges.”
Fentiek alapján a Megállapodás-tervezet elkészült, az az előterjesztés mellékletét képezi. Az SK által
kért összeg – 2 millió forint - az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.)
önkormányzati rendeletébe (081041 Versenysport- és utánpótlás nevelés támogatása, K511 Egyéb
működési célú támogatásoknál) beépítésre került.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés vitassa meg és határozati javaslatot fogadja el.
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Úrkút, 2014. február 27.
Fülöp Zoltánné
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a) az Úrkúti Sportkör (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) 2014. évben egyszeri…………………- FT pénzbeli
támogatást biztosít. A támogatásból ……………Ft-ot a megállapodás megkötésekor azonnal,
…………..Ft-ot 2014……..hó….napján kell (vagy negyedévente?) a Sporkör ……………..számú
számlájára utalni.
b) e határozat mellékletét képező Megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, és folyamatos
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről, Úrkút Község Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.)
képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester), mint a támogatást nyújtó szervezet (a
továbbiakban:Támogató), másrészről
Úrkút Sportkör 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. (képviseli: Vágfalvi Norbert 8409 Úrkút, Gubiczahegy u.
12., társadalmi szervezet nyilván tartási száma: 972 mint a támogatott szervezet (a továbbiakban:
Támogatott) együttesen Szerződő Felek (a továbbiakban együttesen: Felek)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Jelen megállapodás megkötésének célja, hogy a Támogató a közpénzekkel való hatékony és
ellenőrizhető gazdálkodás megvalósítása érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény előírásai szerint az általa támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséget írjon elő
az államháztartás alrendszereiből esetileg, illetve céljelleggel finanszírozott pénzösszegek
rendeltetésszerű felhasználása érdekében, valamint jelen szerződés aláírásával írásba foglaltan
egyedileg meghatározza a felhasználható célt, amelyre a pénzügyi támogatást nyújtja, illetve amelyre
az általa nyújtott készpénztámogatás összege felhasználható.
2. Támogatott vállalja, hogy a fentiekben leírtaknak megfelelően 2014-ban az önkormányzat
képviselő-testülete által az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.)
önkormányzati rendelet 081041 Versenysport és utánpótlás nevelés támogatása (K511 Egyéb
működési célú támogatás) címszó alatt meghatározott 2.000.000.- Ft (azaz Kétmillió forint) támogatás
összegét elszámolási kötelezettség terhe mellett fogja kezelni és kizárólag az alábbi célra
használhatja fel:
az Úrkút Sk működési kiadásaihoz.
…………………………………………………...……………………………… .
3. Támogató jelen támogatási szerződés 2. pontjában rögzített cél érdekében végzendő feladatok
ellátása érdekében a Támogatott részére, 2014. ……….. napjáig ……- Ft, 2014. …….. napjáig
…...- Ft(vagy negyedévente………..forint)
támogatást biztosít, 73600022-15200244 számú számlára utalással.
4. Támogatott a fentiek szerint meghatározott pénzügyi támogatás összegével tárgyévet követő
február hó 15. napjáig köteles elszámolni a Támogató felé, s ezzel egyidejűleg köteles pénzügyi
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elszámolását benyújtani. A pénzügyi elszámolást a támogatást nyújtó önkormányzat jegyzője felé kell
teljesítenie.
5. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapját csak a
támogatás nyújtásának évében kiállított számlák képezhetik. A Támogatott által befogadott számlák
alaki vagy formai hiányosságaiért, az Szja- és Áfa-elszámolásokért a Támogató felelősséget nem
vállal. Támogatott kijelenti, hogy tisztában van a számla jogszabály szerinti alaki és tartalmi
követelményeivel.
6. Támogatott a szerződés 4. és 5. pontjában meghatározott pénzügyi elszámolásához köteles
becsatolni a szervezet nevére kiállított, és az SK részéről „úrkúti önkormányzati támogatásból
felhasználva” és a képviselője által igazolt számlák– eredetivel mindenben megegyező –
fénymásolatát. A benyújtott számlákról számlaösszesítőt kell készíteni, amely tartalmazza a
számla sorszámát, a számla kiállításának keltét, a számla kiállítóját, az esemény megnevezését
és a számla összegét. Az eredeti pénzügyi bizonylatok megőrzéséért és ellenőrizhetőségéért a
Támogatott a felelős.
7. Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a támogatási szerződésben
foglalt célnak megfelelően történt a kapott támogatás felhasználása, a Támogatott köteles a
Támogató felszólításától számított 8 munkanapon belül visszafizetni a kifizetett támogatás nem
megfelelően felhasznált részét a Támogatónak.
8. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a nyújtott támogatás
kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, vonatkozó adatokat a Támogató a
nyilvánosság biztosítása érdekében az Önkormányzat honlapján közzé teszi.
9.Támogató az általa nyújtott támogatás felhasználását a helyszínen ellenőrizheti. Támogatott köteles
az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.
10. Támogatott a támogatás fejében vállalja, hogy Úrkút község részére a következő
szolgáltatást nyújtja: önkormányzat által rendezett falunapon a sportesemények bonyolításában részt
vesz.
11. Felek jelen támogatási szerződést elolvasták, az abban foglaltakat tudomásul vették,
megértették,és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Úrkút, 2014. március ….

Támogató

Támogatott

Úrkút Község Önkormányzat

Társadalmi szervezet

Polgármestere: Fülöp Zoltánné

képviselője:Vágfalvi Norbert

A megállapodást Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete ……/2014. (III.3.) határozatával
jóváhagyta.
Úrkút, 2014. március ………………
Rostási Mária
jegyző
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KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu
Szám:81-3/2014.

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2014. március 3.-i ülésére

Tárgy: Indítvány a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására.
Előterjesztő: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy:
Indítvány a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Rostási Mária jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője
Tisztelt Képviselőtestület!

Mint ismeretes a Köztársaság Elnöke 2014. április 6. napjára tűzte ki az országgyűlési
képviselő választást.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) 24. §-a alapján a
választási bizottságokat – szavazatszámláló bizottság – a képviselő-testületnek kell
megválasztania az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően,
legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon.
A Ve. 77. § (1) bekezdése szerint a szavazókörök számát úgy kell megállapítani, hogy egy
szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár jusson. Ezt a hatáskört a helyi választási iroda vezetője gyakorolja. A fenti
rendelkezés alapján településünkön a szavazókörök száma: 2, ezekben gyakorolhatják
választójogukat a választópolgárok.
A szavazatszámláló bizottság legalább öt tagból áll. A szavazatszámláló bizottságnak három
választott tagja, és 3 választott póttagja van. A választott tagok személyére a helyi választási
iroda vezetője tesz indítványt. Az indítványról a testület egy szavazással dönt, az iroda
vezetőjének indítványához a testület kötve van, ahhoz módosító indítvány nem nyújtható be.
A Ve. 18. § (1) bekezdése szerint nem lehet a választási bizottság tagja a köztársasági elnök, a
háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda
tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt, továbbá
valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a
választókerületben induló jelölt hozzátartozója.
Javaslatomat az alábbiak szerint teszem meg:
1. szavazókör

Úrkút, Rákóczi u. 42.

Iskola
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Tagok:

Póttagok:

Rieger Ottó
Vértes Adrienn
Lipp Vencelné
Fuit Csabáné
Pölöskei Alexandra
Mező Jánosné

Mester u. 26.
Csokonai u.8.
Tüzér u 3.
Rózsa u. 9.
Rózsa u. 1.
Május 1 tér 8.

2. szavazókör

Május 1 tér 1.

Tagok:

ifj. Keller László
Zsarnainé Hartmann Zsuzsanna
Gubicza Jánosné
Pörzséné Szabó Andrea
Szöllősiné Holics Virág
Pichler Tiborné

Póttagok:

„ Régi” Óvoda

Nemzetiségi szavazókör: Rákóczi u. 42.
Tagok:
Veisz László
Tróbertné Klein Beáta
Stáhl Erzsébet
Keller Lászlóné
Keller Józsefné
Póttagok:
Jáger Lászlóné
Hartmann Ferencné

Sport u….
Kossuth u.
Mester u. 2.
Rákóczi u. 26.
Gubiczahegy u.8.
Sport u.26.

általános iskola
Erdész u. 1.
Petőfi u.11.
Béke u.39.
Jókai u. 8.
Hősök u.25.
Sport u. 15.
Sport u. 17.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, javaslatomat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
Úrkút, 2014. február 5.
Tisztelettel:
Rostási Mária
jegyző
HVI-vezető

…./2014.(III.03.) határozat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló
Bizottság tagjaira tett javaslatot, és azt a 2013. évi XXXVI. Törvény (a továbbiakban: Ve.) 24.
§-a szerint az alábbiak szerint elfogadta:
1. szavazókör

Úrkút, Rákóczi u. 42.

Iskola

Tagok:

Rieger Ottó
Vértes Adrienn
Lipp Vencelné

Mester u. 26.
Csokonai u.8.
Tüzér u 3.
2
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Póttagok:

Fuit Csabáné
Pölöskei Alexandra
Mező Jánosné

2. szavazókör

Május 1 tér 1.

Tagok:

ifj. Keller László
Zsarnainé Hartmann Zsuzsanna
Gubicza Jánosné
Pörzséné Szabó Andrea
Szöllősiné Holics Virág
Pichler Tiborné

Póttagok:

Rózsa u. 9.
Rózsa u. 1.
Május 1 tér 8.
„ Régi” Óvoda

Nemzetiségi szavazókör: Rákóczi u. 42.
Tagok:
Veisz László
Tróbertné Klein Beáta
Stáhl Erzsébet
Keller Lászlóné
Keller Józsefné
Póttagok:
Jáger Lászlóné
Hartmann Ferencné

Sport u….
Kossuth u.
Mester u. 2.
Rákóczi u. 26.
Gubiczahegy u.8.
Sport u.26.

általános iskola
Erdész u. 1.
Petőfi u.11.
Béke u.39.
Jókai u. 8.
Hősök u.25.
Sport u. 15.
Sport u. 17.

Felhívja a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: HVI-vezető, polgármester
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