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

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
2012. szeptember 27-én (csütörtökön) 17, 00 órai
kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Községháza – tanácskozó terem.
Napirendi pontok tárgyalása előtt:
a.) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
b.) Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Napirendi pontok:
1./ Állattartás szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése
- rendelet-tervezet.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
2./ Szándéknyilatkozat az Úrkúti Hauser Lajos Általános Iskola
működtetéséről.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
3./ Vegyes ügyek.
a.)Tájékoztató a szennyvízberuházás és az ivóvíz-távvezeték építés
folyamatáról.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
b.) Rákóczi utca - volt "benzinkút" előtt - közvilágítás bővítés.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
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c.) Úrkút Sportkör támogatás iránti rendkívüli kérelme.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
d.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2013. évi
fordulójához csatlakozás.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

Napirendi pontok tárgyalása után:
Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben van).

Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.

Úrkút, 2012. szeptember 24.

Fülöp Zoltánné
polgármester
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
a 2012. augusztus 30-ai testületi ülés óta hozott polgármesteri döntésekről,
intézkedésekről

1.) A Rákóczi utcai közvilágítás bővítésére a kivitelezői árajánlatokat
bekértem, a döntés érdekében külön előterjesztés készül.
2.) A telekkialakításhoz szükséges út adás-vételi szerződését a Jegyző
Asszony által megküldött anyagok alapján Henger ügyvéd Úr
elkészítette. A testületi ülésről beküldött jegyzőkönyvre a törvényességi
felügyelet részéről észrevétel nem érkezett, így annak aláírására a
testületi ülésig sor kerül.
3.) A játszótéri elemekkel kapcsolatos rendeletben előírt nyilvántartó
lapokat a fogyasztóvédelem felé megküldtük. A rendelet alapján
azonban szükséges a játszótéri elemek időszakos felülvizsgálata, amely
évek óta elmaradt. Telefonon érdeklődtem árajánlatok után, valamint
kértem a Kistérségi Társulás munkaszervezetét, hogy ők is kérjenek a
májusban bekért és a jegyző által szolgáltatott adatok alapján összevont
árajánlatot az érintett településkörre, hiszen az várhatóan kedvezőbb
lesz. Településünkre vonatkozóan a telefonon adott árajánlatok összege
kb. 120 ezer Ft + Áfa lenne, míg az Új Atlantisz részére a Tisza Park Kft
által megküldött ajánlat 278.800 Ft +ÁFA ( ebből 1700 Ft/db + ÁFA az
eszközönkénti díj), hiszen a kiszállási költségek így jelentősen
kedvezőbbek. A testület jóváhagyása szükséges, hogy a szolgáltatást
településünkre is megrendelhesse a Kistérségi Munkaszervezet.
4.) A temetői ravatalozó tervezőjével a Plébános Úr és több képviselő
részvételével megtörtént a személyes egyeztetés a tervekre
vonatkozóan. Azóta a Lincz Úr küldött új látványterveket és ismételten
kértem, hogy nagyságrendi árat is adjon, mert anélkül nem tudunk
dönteni. Plébános Úr is egyeztetett más tervezővel, részére is ígértek
tervet és árajánlatot.
5.) A szennyvíztisztító telep üzemeltetéséhez az E.ON-nál megsürgettem
az előzetes áramvételezési igény eljárási folyamatát, illetve az E.ON
területfelelősét is megkerestem közreműködése érdekében.
6.) A DRV víz és szennyvízcsatorna üzemeltetési szerződés új
jogszabályoknak megfelelő módosítsával kapcsolatban megkereste az
önkormányzatot.
A megbeszélésen Jegyző Asszonnyal együtt
egyeztetést folytattunk a DRV önkormányzati kapcsolattartójával a
jelenleg hatályos üzemeltetési szerződés módosításáról, valamint
kértük, hogy küldjenek részünkre egy konkrét jövőre vonatkozó
üzemeltetési ajánlatot.

7.) A vízberuházás kooperációján felmerült, hogy csak állami vagy
önkormányzati tulajdonban lévő vízvezeték hálózatra lehet üzemeltetési
engedélyt kérni. A 2002-ben bánya által építtetett távvezeték szakasz
tulajdonjogának rendezése érdekében Jegyző Asszonnyal együtt
egyeztetést folytattunk Farkas István ügyvezető igazgató úrral. A
tulajdonjog rendezésének feltételeiről a következő testületi ülésre külön
részletes előterjesztés készül, mivel a testületnek kell döntenie.
8.) Ismételten kértem a kivitelezőt, hogy a Béke utca végén haladéktalanul
történjen meg a csatornaszakasz kivitelezése, hogy még idén sor
kerülhessen az árokrendszer kiburkolására. A testületi ülésen szóbeli
kiegészítést teszek a megvalósíthatóságra, mert a kivitelező szerint
nagyon szűk a hely a csatornanyomvonal és a megvalósítandó árok
között.
9.) A kivitelezésekhez kapcsolódóan a szennyvízberuházás esetében heti
rendszerességgel, a vízberuházás esetében pedig szükség szerint részt
veszek szerdai napokon a kooperáción, melyen a kivitelező, a műszaki
ellenőr és a projektmenedzser egyezteti a szükséges feladatokat,
teendőket.

Úrkút, 2012. szeptember

Fülöp Zoltánné
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012.
SZEPTEMBER 27.-I ÜLÉSÉRE.
Tárgy: Az állattartás szabályairól szóló rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
2012. október 1-jén lép hatályba az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló
2008., évi XLVI. törvény 6. § (6) bekezdése (beiktatta a 2012. évi XVIII. törvény 5. §a), miszerint: „Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben
nem korlátozható.”
Ez egyben azt is jelenti, hogy ezen időponttól kezdve hatályon kívül kell helyezni a
helyi állattartási rendeletünkben minden olyan előírást, rendelkezést, mely az
állattartást bármely módon korlátozná.
Az állattartás szabályairól szóló 13/2009.(VIII.12.) rendelet 4. §.-a rendelkezik arról,
hogy a település belterületének egyes övezeteiben hány darab mezőgazdasági
haszonállatot lehet tartani.
Gazdasági válság miatt sokaknak az állattartás jelenthet megoldást a mindennapi
megélhetési problémákra, továbbá állattartási hagyomány-gyökereinek újraélesztése
miatt véleményem szerint a gazdasági udvarokon ismét előtérbe kerül a haszonállattartás. Az állattartás járulékos környezeti hatásai (szag, és a legyek, valamint a
rágcsálók) kellemetlenül hatnak a közeli és távoli szomszédok mindennapi életére,
az üzletek, intézmények és vendéglátó egységek működésére, így hosszútávon helyi
szinten a haszonállattartás feltételeit szabályoznunk kell. Ezen korlátozást meg kell
tenni a településrendezési terv felülvizsgálatával miszerint nem a haszonállattartást
korlátozzuk, hanem az ilyen rendeltetésű épületek építését, azoktól való
védőtávolságok nagyságait, továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges
építmények (almos- és hígtrágyatároló) építésének szükségszerűségét.
Nyilván a meglévő-, illetve a későbbiek szerinti korlátozás hiánya miatt fellépő
állattartás hatással van az állattartó és az állattartással érintett személyek
jogosultságaikra és kötelezettségeikre, így amennyiben az állattartás az állattartással
érintett személyeket tartósan és szükségtelenül zavarja tulajdonjoguk gyakorlásában,
úgy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 191. §-a alapján a
jegyzőhöz és a bírósághoz fordulhatnak birtokvédelmi igényük érvényesítésére.
Fentiekre tekintettel javaslom a 13/2009. (VIII.12.) önkormányzati rendeletünk
hatályon kívül helyezését.
Úrkút, 2012. szeptember 20.
Fülöp Zoltánné
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs
Környezeti és egészségügyi következmények: van, megnőhetnek a településen
az állattartással kapcsolatos lakossági panaszok, az ezzel kapcsolatos birtokvédelmi
ügyek, az állattartás szabályozatlan lesz, ami a környezetre is károsan hathat ki.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következményei: az önkormányzati rendelet megalkotását illetve a helyi állattartási
rendelet módosítását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 6. § (6) bekezdése teszi a települési önkormányzatok részére. A
jogalkotás elmaradásának további következménye lenne, hogy a változó jogszabályi
környezet elbírásainak nem felelnénk meg (Jat. IRM rend.). Elmaradása esetén a
kormányhivatal felhívással élhet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:plusz feltételek biztosítására nincs szükség.

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2012.(IX.28.) önkormányzati r e n d e l e t - tervezete
az állattartás szabályairól szóló 13/2009.(VIII.12.)
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében kapott hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott feladatkörében eljárva, figyelemmel az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 6. § (6) bekezdésében, és a
helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdésében
foglaltakra, a következő rendeletet alkotja:
1.§. A Képviselő-testület az állattartás szabályairól szóló 13/2009.(VIII.12.)
rendeletet hatályon kívül helyezi
2.§.Ez a rendelet 2012. október 1.-jén lép hatályba.

Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Úrkút, 2012. szeptember 28.
Rostási Mária
jegyző

Általános indokolás
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 6. § (6)
bekezdése alapján, mely szerint „Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati
rendeletben nem korlátozható.”,ezért az állattartás szabályairól szóló 13/2009.
(VIII.12.) önkormányzati rendeletet 2012. október 1. napjától hatályon kívül kell
helyezni.

ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 27.-i ülésére.

Tárgy: Szándéknyilatkozat az Úrkúti Hauser Lajos Általános Iskola működtetéséről.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 2012.
szeptember 1-től hatályos 97. §.(24) bekezdése kimondja, hogy
„2012. évben szeptember 30-ig szándékát nyilvánítja az állami intézményfenntartó
központnak és 2012. október 30-ig dönt a települési önkormányzat arról, hogy a
rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben
kezdődő tanévből
a) 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a működtetést az
államtól képes átvállalni,
b) 3000 fő lakosságszám feletti település esetén a működtetést nem képes
vállalni.”
A fentiek alapján szeptemberben – a rendelkezésre álló pénzügyi adatok alapján – a
Képviselő-testületnek szándéknyilatkozatot kell tennie abban az esetben, ha az
intézményét a 2013/2014-es tanévben nem képes működtetni.
A működtetés keretében a Nkt. – 2013. január 1-től hatályos –
74. §. (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési
önkormányzat gondoskodik az illetékességi területén lévő saját tulajdonában álló, az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A
működtetés keretében saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési eladat
ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon
működtetésével összefüggő személyi feltételeket. Az önkormányzat e kötelezettsége
alól a végrehajtási rendeletben meghatározott feltétek alapján mentesülhet.
74. §. (5) bekezdése alapján a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési
önkormányzat vállalhatja az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában
álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény

feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való
gondoskodást.
Az Nkt. – 2013. január 1-től hatályos – 76. §. (1) és (3) bekezdése értelmében a
működtető feladata, hogy ingatlanjait üzemeltesse, karbantartsa, a közterheket,
költségeket, díjakat viselje, gondoskodjon a vagyonvédelmükről. A működtető feldata
különösen a működtetéshez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk,
szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása, a
feladat-ellátáshoz szükséges technikai berendezések javítása, karbantartás.
A működtető feladata továbbá az intézmény épülete állagának megóvása, az
állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már
nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A taneszköz
beszerzését az állam finanszírozza.
Az előterjesztéshez mellékelem az iskola 2012. évi működtetési kiadásait és
bevételeit tartalmazó kimutatást.

HATÁROZATI JAVASLAT

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. §. (24) bekezdés a) pontja alapján az alábbi
szándéknyilatkozatot fogadja el:
Szándéknyilatkozat
Úrkút Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74. §. (5)
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat az illetékesség területén lévő, saját
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
Nkt.76. §.-a szerinti működtetését képes/nem képes átvállalni.
Kelt:

jegyző

polgármester

Úrkút, 2012. szeptember 19
Fülöp Zoltánné
polgármester

Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tárgy: Tájékoztató a szennyvízberuházás és az ivóvíz-távvezeték építés
folyamatáról
ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2012. szeptember 27-ei ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A munkaterv tartalmazza, hogy polgármesteri beszámolót kell benyújtani a T.
Képviselő-testületnek a szennyvízberuházás és az ivóvíz-távvezeték építés
folyamatáról.
Jelen előterjesztésben a főbb tényezőket foglalnám össze, hiszen a képviselőtestületet folyamatosan tájékoztattuk a folyamatról, illetve döntések sorozatát
kellett meghozni a beruházások megkezdéséhez.
Szennyvízberuházás főbb eseményei:
Az önkormányzati döntéseket követően sor került a kivitelezői szerződések
aláírására, a munkaterület átadásra és június 28-án a hivatalos
nyitórendezvényre és a meghirdetett lakossági fórumra.
A fórumon a kivitelező Boroszlán Zrt ügyvezető igazgatója Vörös László Úr és
a műszaki ellenőr Véghelyi Gábor Úr részletes tájékoztatást adtak a
kivitelezés menetéről, illetve válaszoltak a feltett kérdésekre.
A kivitelező ismertette a kivitelezés menetét, amely három részben történik:
csatornaépítés, szennyvíztisztító telep építése, végül a helyreállítás.
A csatornaépítés – amelynek folyamatával már több utca lakói
szembesülhettek – két részből áll, a bekötések építéséből, illetve a
gerinchálózat építéséből.
Először a telekhatáron belül 1 méterre bekötéseket építik ki, amelyet
előzetesen egyeztetnek az ingatlantulajdonosokkal. Miután a bekötések egy
utcán belül elkészülnek a gerinccsatorna kiépítésére kerül sor. A közlekedési
nehézségeket lehetőség szerint minimalizálják.
A szennyvízcsatorna építését módosított ütemterv alapján végzik, mely a
Polgármesteri Hivatalban, illetve az önkormányzat hivatalos honlapján
(urkut.hu) megtekinthető.
A munkákat művezető irányítja. Az építés során felmerülő problémáikkal a
lakosok hozzá, illetve szerdai napokon 10 órától tartó kooperációkat követően
a műszaki ellenőrhöz fordulhatnak a Polgármesteri Hivatalban.

A szennyvíztisztító telep tervei elkészültek, azt a kivitelező a napokban nyújtja
be engedélyeztetésre és ezt követően kerülhet sor a telep építésére, amely
tervek szerint idén elkészül.
A tényleges kivitelezés mellett folyamatosan történik a közreműködő szervezet
felé a projekt előrehaladási jelentések megküldése, illetve a szükségessé váló
változás bejelentések küldése.
Információként tájékoztatom a T. testületi tagokat, hogy a Hydrocomp Kft és a
Közbeszerzési Döntőbizottság közötti tárgyalás kitűzésére még nem került sor,
a perbe bekapcsolódó Boroszlán Zrt a mai napig nem kapott értesítést az
eljárás jelenlegi állásáról.
Ivóvíz-távvezeték építés főbb eseményei:
A képviselő-testület döntését követően sor került a DUVIÉP 2000 Kft-vel a
kiviteli szerződés aláírására, illetve július 16-án a munkaterület átadásra.
Megtörtént a beruházás miatt szolgalmi jog bejegyzéssel érintett ingatlan
tulajdonosokkal a kártérítési megállapodás aláírása, illetve a kártérítési
összegek kifizetése.
A beruházás folyamatosan zajlik, a munkák a kivitelezői tervek szerinti
ütemben történnek.
Folyamatban van a 2002-ben bánya által építtetett távvezeték szakasz
tulajdonjogának rendezésével kapcsolatos megállapodás, amelyről majd a
képviselő-testületnek kell dönteni.
A tényleges kivitelezés mellett jelenleg folyamatban van a közreműködő
szervezettel a kapcsolattartó által javasolt szerződéspontosítások,
módosítások dokumentálása, amely a kifizetési kérelmek beadhatóságának
feltétele.
Természetesen a további folyamatokról polgármesteri tájékoztatók keretében
folyamatosan tájékoztatom a testület tagjait.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolómat elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2012. szeptember
Fülöp Zoltánné
polgármester

Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tárgy:

Rákóczi utca közvilágítás bővítés
ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2012. szeptember …-ai ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat képviselő-testülete 2012. augusztus 30-ai ülésén az
előterjesztéshez becsatolt nyomvonali tervek, illetve az azokra vonatkozó
tervező által kalkulált árajánlatok alapján a Rákóczi utcai közvilágítás bolt
felöli, azaz páratlan oldalán történő megvalósításáról döntött.
A döntést követően sor került az árajánlatok bekérésére 2012. szeptember 17ei benyújtási határidővel, amelyre a következő ajánlatok érkeztek:
Árajánlatot adó neve, címe
Gátiba Energie Kft
8200 Veszprém, Csillag u. 13.
Kiss és társa Kft
8400 Ajka, Pipacs u. 4.
Zsoldos Kft
8400 Ajka, Timföldgyári u. 3.

Árajánlat szerinti Árajánlat szerint
nettó ár
bruttó ár
1.496.165.-Ft

1.900.130.-Ft

1.615.105.-Ft

2.051.183.-Ft

2.297.325.-Ft

2.917.603.-Ft

A beérkezett árajánlatok közül kettő alacsonyabb, mint a kiviteli tervhez
készült kalkulált költségvetési összeg ( 2.001.611.-Ft ), azonban a
legkedvezőbb a Gátiba Energia Kft ajánlata, ezért javaslom a Gátiba Energie
Kft-től a munka kivitelezésének megrendelését.
Az önkormányzatnak nyilatkozni kell továbbá arról is, hogy a közvilágítás
kiépítése után a létesítmény kinek a tulajdonát fogja képezni, illetve a
felmerülő áramszámla rendezése kinek a feladata.
Az önkormányzatok körébe mindkét nyilatkozatra, azaz az önkormányzati
tulajdonban tartásra, illetve az E.ON részére történő átadásra is számos példa
található.
A tulajdonjogra vonatkozó nyilatkozat esetében az önkormányzati
vagyonnövekedést, illetve a közvilágítás folytonosságának biztosítási

kötelezettségét, az esetleges hibaelhárítás megoldási lehetőségét kell
figyelembe venni.
Az E.ON területfelelősével történt egyeztetés alapján amennyiben a
tulajdonjogot az E.ON-ra ruházza át az önkormányzat, akkor az E.ON
kötelezettsége az aktív ( fényforrások ) és a passzív ( pl.: oszlop ) elemek
javítása, karbantartása is.
Amennyiben az önkormányzat a tulajdonjogot nem adja át, akkor a
karbantartási, hibaelhárítási kötelezettség csak az aktív elemekre terjed ki.
Lehetőségként merül fel az is, hogy később az önkormányzat eladási ajánlattal
fordul az E.ON-hoz.
Az új hálózat üzembiztos, a tervezett fémhalogén fényforrások 4-5 évig
üzemképesek, más meghibásodás pedig a szakemberek véleménye szerint
nem igen fordulhat elő.
Összességében jelen esetben a tulajdonjog megtartását javaslom.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését,
hogy a kivitelezés megrendelésére és a nyilatkozattételre mielőbb sor
kerülhessen.
Úrkút, 2012. szeptember
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a volt „benzinkút” előtti közvilágítás bővítésére
beérkezett 3 ajánlat (Gátiba Energia Kft Veszprém
1.900.130.- Ft, Kiss és Társa Kft Ajka 2.051.183.- Ft.,
Zsoldos kft Ajka 2.917.603.- Ft) alapján a legkedvezőbb
ajánlatot adó Gátiba Energia Kft (8200 Veszprém,
Csillag u. 13.) bruttó 1.900.130. Ft-os ajánlatát fogadja
el.
b) felhatalmazza a polgármestert az a) pont szerinti
szerződés megkötésére, aláírására
c) a kiépítendő villamoshálózatra vonatkozóan a
tulajdonjogot megtartja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tárgy: Úrkút sportkör támogatási kérelme
ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2012. szeptember 27-ei ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat képviselő-testülete 2012. augusztus 30-ai ülésén tárgyalta
az Úrkút SK támogatási kérelmét.
A kérelemben foglalt indokot, azaz a társasági adós (továbbiakban: TAO-os)
pályázathoz kapcsolódó beszerzések magas önrész igénye miatti működési
hiányt a testület nem látta kellően alátámasztottnak, ezért a sportkör
támogatásáról nem döntött.
Határozatban kérte, hogy a sportkör készítsen részletes kimutatást, amely
minden idei évben képződő bevételét és kiadását tartalmazza és ezt követően
kerüljön sor a támogatási kérelem újbóli tárgyalására.
A sportkör által benyújtott és az előterjesztéshez mellékelt elszámolás a
következő fő összegeket tartalmazza:
-

a sportkör augusztus 31-ig képződő szokásos bevételeit 3.055.330.-Ft
társasági adóból képződő bevétel összegét: 9.095.653.-Ft
összes kiadás: 3.608.743.-Ft + 9.095.653.-Ft TAO-ból származó bevétel
ebből TAO-s pályázati beszerzésekhez kapcsolódó önrész ( b. oszlop *gal jelölt tételei ) : 2.310.281.-Ft.

A kimutatásból kiderül, hogy az I. félévi szokásos működés összes költsége
1.298.462.-Ft.
A sportkör teljesen felhasználta a TAO-s támogatás összegét, amely a
pályázatban szereplő beszerzések átlagosan 79,7 %-a.
A pályázatról az elszámolás az előírásoknak megfelelően megtörtént és a
pályázatkiíró azt elfogadta.
A sportkör jelenlegi záró pénzkészlete mindössze 171.087.-Ft, amely az I.
félévi, azaz tavaszi szezon működési költségeit ismerve nem elegendő az őszi
szezon költségeinek finanszírozására még abban az esetben sem, ha más
pályázatokból, más támogatóktól még esetleg bevétele származik az SK-nak.

A fentiek alapján javaslom a sportkör további támogatását, hiszen egyrészt a
jelenleg kialakult likviditási helyzet részben az önkormányzat érdekeit és
vagyongyarapodását is szolgáló, önkormányzati hozzájárulással megvalósuló
TAO-s pályázatban való részvétel miatt alakult ki, másrészt a sportkör idei
működőképességének megőrzése települési érdek is.
Kérném a T. Testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján hozza meg
döntését.
Úrkút, 2012. szeptember
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a) 1) az Úrkúti Sportkört ( képviseli: Vágfalvi Norbert elnök )
300 ezer Ft működési célú támogatásban részesíti a 2012.
évi költségvetésében szereplő általános tartalék terhére,
mely összeg felhasználásáról a támogatott számlákkal
köteles elszámolni a külön szerződésben meghatározottak
szerint.
2) az Úrkút SK (képviseli: Vágfalvi Norbert elnök)
támogatás iránti kérelmét nem teljesíti.
b) Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i
ülésére.
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való
csatlakozás
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
______________________________________________________________________
____
Tisztelt Képviselő-testület!
Úrkút Község Önkormányzata 2007. évben csatlakozott első alkalommal a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, mely a felsőoktatási intézmények
hátrányos helyzetű tanulói számára nyújt támogatást, azt követően eddig valamennyi
évben. Több szintű pályázati rendszerről van szó, az önkormányzat támogatása mellett
további támogatást nyújthat a megyei önkormányzat és minisztériumi támogatásban is
részesülhet a nyertes pályázó.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátterét
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet tartalmazza.
Az előterjesztés elkészítésének időpontjáig még nem került kiírásra a 2013. évre
vonatkozó ösztöndíjpályázat, a pályázati rendszert érintő jogszabályi változás nem
történt, így a kiírás valószínűleg az előző évivel azonos feltételekkel jelenik meg.
Annak érdekében, hogy Önkormányzatunk ez évben is ki kiírhassa a pályázatot,
csatlakoznia kell a Bursa Hungarica 2013. évi fordulójához, illetve alá kell írni a
csatlakozási nyilatkozatot és eredeti, aláírt példányát az Alapkezelő részére meg kell
küldeni.
2011-ben a 2012-re vonatkozó csatlakozási nyilatkozat benyújtásának határideje
október 14. napja volt. A várható szoros határidőre tekintettel indokolt a Képviselőtestületnek döntenie az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról.
Az Önkormányzat a pályázatot benyújtók részére a helyi szabályzat alapján
megállapított önkormányzati ösztöndíjak összegét egy tanulmányi félévre egy
összegben kell átutalni az Alapkezelő részére, 2012. január 31. és 2012. augusztus 31.
napjáig.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését arról, hogy az előző évhez
hasonlóan ismételten csatlakozni kíván-e az ösztöndíjrendszerhez.
Úrkút, 2012. szeptember 24.

Fülöp Zoltánné
polgármester

….. /2012. (IX. 27.) Képviselő-testületi határozat-javaslat
csatlakozás a 2013 évi Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázati
rendszerhez.

1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013.
évi fordulójához való csatlakozási szándékát.
A csatlakozás érdekében felhatalmazza Fülöp Zoltánné
polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójára vonatkozó csatlakozási
nyilatkozat aláírására, és az Alapkezelő részére való
megküldésére.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ösztöndíjrendszer
2013. évi fordulójához a szükséges pályázatok – „A” és „B” típusú
- kiírásáról gondoskodjon.
3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy e pályázati rendszerben az
a szociálisan rászorult, akinek a családjában az egy főre jutó
átlagjövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
(28.500.- Ft.) 200 %-át, vagyis jelenleg az 57.000.- Ft-ot nem
haladja meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: A 2013. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kiírásában
foglalt határidőknek megfelelően

