KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.: onkurkut@vnet.hu
________________________________________________________________________
Szám:32-12//2013.

JELENTÉS
a Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére.
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést adom:
30/2013. (V.29.) önkormányzati határozat: A védőnői körzet meghatározásáról
szóló határozat-kivonat az ÁNTSZ részére megküldésre került.
31/2013. (VI.6.) önkormányzati határozat:
A 2012. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló a Veszprém Megyei Kormányhivatal
részére megküldésre került.
33/2013. (VI.6.) önkormányzati határozat: Az óvodába a gázkazán megvásárlásra
és beüzemelésre került.
34/2013. (Vi.6.) önkormányzati határozat: Az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési
Szilárdhulladék
kezelési
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló határozat-kivonat a Társulás részére
megküldésre került.
36/2013. (VI.6.) önkormányzati határozat: Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi
Társulási Megállapodás felmondásra, a megszüntető okirat aláírásra került.
38-39-40/2013. (VI.6.) önkormányzati határozat: Kiss Istvánné magánszeméllyel,
Kis Éva magánszeméllyel, W&T.S.R.L vállalkozással a bérleti szerződés megkötésre
került.
41/2013. (VI.6.) önkormányzati határozat: A nyári táboroztatásra a 47.310.- Ft a
diákok étkeztetése céljára kifizetésre került.
44/2013. (VI.13.) önkormányzati határozat: A Térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodása aláírásra került, a Társulás
müködik.

45/2013. (VI.13.) önkormányzati határozat: Az árvízkárosultak megsegítésére a
támogatás a kincstárnál vezetett számlára átutalásra került.
Kérem fentiek szíves elfogadását.
Úrkút, 2013.augusztus 21.

Fülöp Zoltánné polgármester

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013. (IX.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzat
rendelet módosításáról

Úrkút Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §(1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„.2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
bevételi főösszegét:

1.163.417 e/Ft-ban

kiadási főösszegét:

1.163.417 e/Ft-ban

állapítja meg.”
2. § A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 11.184
e/Ft-ban, a céltartalékát 91.000 e/Ft-ban állapítja meg a 14. melléklet szerint.”
3. § A R. 1-4., a 7., a 10. és a 14. melléklet helyébe e R. 1-4., a 7., a 10. és a
14. melléklete lép.
4. § A R. a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Úrkút, 2013. szeptember 2.

Rostási Mária
jegyző

Általános indoklás
Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítására a jogszabályi előírások
és a költséghatékonyság figyelembevételével került sor.

Részletes indokolás
1.§-hoz
A módosítás során bekövetkezett változásoknak a rendelet szövegén való
átvezetéséről rendelkezik a költségvetési bevételi és kiadási főösszegek
tekintetében.
2. §-hoz
Az év közbeni plussz bevételek, valamint a pénzmaradvány elszámolás
következményeként emelkedett az általános és a céltartalék összege is, ezért a
rendelet szövege ennek megfelelően változik.
3. §-hoz
A módosítani kívánt R. mellékleteiről rendelkezik. A jelenlegi módosítás csak a
megnevezett mellékleteket érinti – figyelembe véve a vonatkozó önkormányzatok
határozatok és a jogszabályi előírások rendelkezéseit. A költségvetési rendelet többi,
változással nem érintett mellékletei továbbra is hatályban maradnak.
4. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu
Szám:32-12//2013.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. augusztus 29.-i ülésére
Tárgy: Úrkút Község Önkormányzata 2013. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készítette: Pichler Zoltánné főmunkatárs
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése
alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat
költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) alapján a helyi önkormányzatnak és
költségvetési szerveinek - ideértve az elemi költségvetés készítésére kötelezett önállóan működő
költségvetési szerveket is - gazdálkodásáról féléves elemi költségvetési beszámolót kell készíteniük
június 30-i fordulónappal. A helyi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az
önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
beszámolóit tartalmazza.
A helyi önkormányzatoknak az önkormányzat és az önkormányzatok irányítása alá tartozó
költségvetési szervek féléves elemi költségvetési beszámolóit az Áhsz.-ben meghatározott határidő
(adott év július 31.) lejártát követő 10 naptári napon belül kell benyújtania a Magyar Államkincstár
területi szerveihez. A féléves elemi költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentést és az éves elemi
költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletéből a pénzforgalom egyeztetését tartalmazza.
Tisztelt Képviselő-testület !
2012.évtől az Áht. 23. §. (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi
önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által
irányított önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek
költségvetési bevételei és kiadásai.
Úrkút Község Önkormányzat 2013. I. féléves költségvetési beszámolója összesítetten tartalmazza
az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait, valamint
külön-külön bemutatásra kerülnek a költségvetési szervek bevételei és kiadásai.
Úrkút Község Önkormányzat 2013. évi I. félévi összesített bevétele az alábbiak szerint alakult:
Az önkormányzat pénzforgalmi bevétele az előirányzathoz képest 20 %, ami a tervezettől elmarad.

Az elmaradás oka elsősorban a szennyvízberuházás kivitelezési munkáinak csúszása. A vízi közmű
társulástól az önrészre nem kellett pénzeszközt igényelni, mivel az önrész finanszírozására az
Önkormányzat az idei évre támogatást kapott.
Bevételeink döntő többségét az állami hozzájárulások, átengedett, megosztott bevételek adják,
melyek átlagosan 54 %-ban teljesültek.
2013. I. félévi bevételek módosított előirányzathoz viszonyított alakulását az alábbi táblázat
tartalmazza:

Megnevezés
Intézményi működési bevételek
Önk. mük.költségvetési támogatása
Működési célú támogatási bevételek
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási bevételek
Felhalm.célú támogatások ÁH.belül
Felhalm.célú pe.átvétel ÁH.kivül
Felhalm.célú támog.kölcs.visszatér.
ÖSSZESEN

Módosított
Teljesítés
előirányzat
200.754
13.860
80.503
43.623
4.214
2.481
35.700
19.830
17.824
5.877
634.592
130.182
89.877
0
1
174
82
1.063.638

215.935

%
6,9
54,2
58,9
55,5
33,0
20,5
0
47,1
20,3

Az összbevételek 6,4 %-a működési bevétel, 20,2% költségvetési támogatás, 1,2% működési célú
támogatás, 9,2% közhatalmi bevétel, 60,3% felhalmozási célú bevétel államháztartáson kívülről.
Mindezeket az alábbi táblázat szemlélteti.

2013. I. félévi pénzforgalmi bevételek összetétele
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Közhatalmi bevételek az alábbiak szerint alakultak:
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Az átengedett közhatalmi bevételekből a gépjárműadó 58,55 %-on teljesült
Az évek óta képződő pénzmaradványt rövid lejáratú lekötésbe helyeztük. Ez fél év alatt az
Önkormányzatnak 1.847 E Ft-ot eredményezett.
Önkormányzatunk pénzforgalmi költségvetési kiadásai 16,3%-os teljesítést mutat. A kiadások
módosított előirányzathoz viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Átadott pénzeszköz
Felhalmozási kiadások
ÖSSZESEN

Módosított
előirányzat
59.378
15.157
44.785
19.836
922.077
1.061.233

Teljesítése
29.643
7.032
18.454
6.883
127.820
189.832

%
49,9
46,4
41,2
34,7
13,9
16,3

A kiadások 19%-át a személyi juttatások és azok járulékai teszik ki. A dologi kiadások aránya 10%.
Az átadott pénzeszköz 4%, mig a felhalmozási kiadások 67%-ot tesznek ki.
Ezek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

2013. I. félévi pénzforgalmi kiadások összetétele
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Az összevont önkormányzati személyi kiadások, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások a
tervezettnek megfelelően alakultak.
ÖNKORMÁNYZAT
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások átadott pénzeszközök a
tervezetteknek megfelelően alakultak. A karbantartásnál a teljesítés 6%. Itt még nem történt meg a
csapadékelvezető rendszer karbantartása, a kátyúzás. A védőnői szolgálatnál a belső helyiség
felújítása( gipszkartonozás, festés) megtörtént. Pénzügyi rendezés a II. félévben történik. Átadott
pénzeszközöknél a teljesítés 21%. A ravatalozó építéséhez a támogatás első részlete július hónapban
leutalásra került. Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése 30%.
Felhalmozási kiadásoknál 14% a teljesítés. Az Úrkút-Ajka ivóvíz távvezeték üzembe helyezése még
nem történt meg, ezért a teljes kifizetés sem zárult le. A szennyvízberuházás kivitelezése
folyamatosan zajlik. A közösségi házra benyújtott pályázatra érdekeltségnövelő támogatás
címszóval 446 E Ft-ot nyertünk. A sportcsarnok felújítására benyújtott pályázat eredményes volt. A
teljes támogatási összeget élőfinanszírozásként 2013. július hónapban az Önkormányzat megkapja.
A Béke utca végén (Sikosék előtt) a csapadékelvezető árok felújítása elkezdődött. Az Óvodában a
gázfűtés kazánjának cseréje megtörtént, pénzügyi rendezése a II. félévben történik. Polgármesteri
Hivatal helyiségeiben a villamoshálózat felújítása a II. félévben történik.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Személyi juttatások, járulékok a tervezetteknek megfelelően alakultak. Dologi kiadások 57%-os
teljesítést mutatnak. A Hivatalnál a villamoshálózat felújítása július hónapban valósul meg, így az
utána betervezett festési munkálatok és azok pénzügyi rendezése is csak a II. félévben történik. A
Hivatal által folyósított ellátások teljesítése 53%.

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Az óvodánál a kiadások 49,31 %-on teljesültek. Kirívó túllépés sehol sem figyelhető meg.
Összességében tehát elmondható, hogy az önkormányzatnál a bevételek beszedése és a kiadások
teljesítése a tervezettek szerint alakult. 2013. június 30-ával az önkormányzat 91.000 E Ft
céltartalékkal és 11.184 E Ft általános gazdasági tartalékkal rendelkezik.
Az önkormányzat 2013. június 30-i pénzkészlete 124.455 E Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2013. évi költségvetés I. féléves teljesítését
megtárgyalni és az alábbi határozati javaslattal együtt elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVATLAT
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő testülete a 2013. I. félévi teljesített költségvetését
217.146 E Ft bevétellel és
190.476 E Ft kiadással
elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. december 31.
Úrkút, 2013. augusztus 14.

Fülöp Zoltánné
polgármesteri

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu
Szám:32-12//2013.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő- testület 2013. augusztus 29.-i ülésére
Tárgy: Telekalakítás, telekhatár-rendezés.
Tisztelt Képviselő - testület!
Úrkút Község Önkormányzata által indított telekalakítási eljárásról szóló határozatot
az Ajka Járási földhivatal 2013. május 27.-én megküldte.
Az engedélyezett telekalakítás az alábbi:
A földrészlet fennálló állapota:
369 hrsz
1054 m2
370 hrsz
417 m2
516 hrsz
9619 m2
517/46 hrsz
1152 m2
518 hrsz
3444 m2
A telekalakítás során kialakuló földrészletek: 369/1 hrsz
369/2 hrsz
369/3 hrsz
516/1 hrsz
516/2 hrsz
516/3 hrsz
516/4 hrsz
518 hrsz

1059 m2
1059 m2
1060 m2
5950 m2
1044 m2
303 m2
2300 m2
2911 m2

A fenti földrészleteket közül a 369/2-3 hrsz-u területeket tulajdonjogilag rendezni kell,
( csere, adás-vétel) ugyanis a 369/2 hrsz-ú és 1059 m2 nagyságú ingatlanból Keller
Krisztián tulajdonát képezi 172 m2, az önkormányzati tulajdon 887 m2, míg a 369/3
hrsz-ú és 1060 m2 nagyságú ingatlanból Keller Krisztián tulajdona 364 m2, az
önkormányzat tulajdona 696 m2. Egyezség szükséges a két tulajdonos között,
figyelemmel az értékarányokra. A szerződés megkötését követően kell a
földhivatalnál kérni a bejegyzést.
A létrejövő, létrejött telkek értékét az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2013. (III.22.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrend.) 11. § (2) bekezdése szerint „Az
ingatlan becsült forgalmi értékét minden esetben ingatlanforgalmi értékbecslő
bevonásával és a könyv szerinti nyilvántartás alapján kell meghatározni.”
Az értékbecslő által elkészített becslés alapján a telkek ára 945.- Ft + áfa = 1200.Ft/m2.
(369/1 hrsz-u beépítetlen terület 1059 m2 = 1.000.755.- Ft + áfa= 1.270.958.- Ft.
1

369/2 hrsz-u beépítetlen terület 1059 m2 = 1.000.755 .- Ft + áfa = 1.270.958.- Ft.
369/3 hrsz-u beépítetlen terület 1060 m2 = 1.001.700.- Ft + áfa = 1.272.159.- Ft)
A telekalakítás során az önkormányzat a melléklet szerinti részletezés alapján a mai
napig 1.271.200- Ft-ot fordított, melyből Keller Krisztián része: 127.625…- Ft.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 14. § /2)
bekezdése alapján az államot elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben az
önkormányzat a Központi költségvetési törvényben meghatározott 25 millió forintnál
alacsonyabb értéket határozat meg rendeletében, akkor az állami elővásárlási jog,
illetve a versenyeztetési kötelezettség kérdésében ezen összeg 20 %-a releváns.
Mivel önkormányzatunk vagyonrendeletében nem határozott meg alacsonyabb
értékhatárt, így a 25 millió forint 20 %-a, 5 millió forint. Tehát az értékbecslés alapján
az államnak elővásárlási joga nincs.
A telkek mielőbbi értékesíthetősége érdekében a Testület döntése szükséges arról,
hogy a Keller Krisztián rész-tulajdonát (172 m2) képező 369/2 hrsz-ú ingatlanból a
172 m2-nyi, és a 369/3 hrsz-ú ingatlanból 364 m2-nyi területet az önkormányzat
megvásárolja, vagy Keller Krisztián részére a 369/3 hrsz-ú ingatlantól az
önkormányzat tulajdonát képező 696 m2 nagyságú területet beépítési
kötelezettséggel adás-vétel útján értékesíti. Ebben az esetben az 5/2012. (VIII.30.)
számú önkormányzati határozat 2. pontját, mely a térítésmentes (ajándékozás)
átadásra irányul, vissza kell vonni.
Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat képviselő testülete az 54/2012. (VIII.30.) számú
határozatában döntött az 519 hrsz.-ú út Keller Krisztiántól történő
megvásárlásáról ( a bruttó 734 ezer Ft átutalása meg is történt ), valamint
a térítésmentes telekcserékről.
A telekcsere a megosztási vázrajz alapján érintené a 369/3, illetve a 369/2
hrsz.-ú telkeket.
A döntés értelmében a 369/3 hrsz.-ú ingatlanból 696 m2 területet az
önkormányzat térítésmentesen Keller Krisztián tulajdonába adja, míg
Keller Krisztián a tulajdonát képező 369/2 hrsz.-ú ingatlanból 172 m2
területet szintén térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adja.
A hivatkozott határozat végrehajtására, azaz a térítésmentes telekcserék
szerződéses lebonyolítására a földhivatali eljárás – közlekedésfelügyeleti
engedélyezés – elhúzódása és bizonytalansága miatt nem került sor.
Időközben a közlekedésfelügyelet hozzájárulása érdekében megtörtént a
lámpatestek felszerelése és így az önkormányzat végre megkapta a
jogerős telekalakítási, telekhatár rendezési engedélyt.
Elkészült a telkek értékesítéséről szóló testületi döntéseket megalapozó
értékbecslés is, amely a jelzett ingatlanok esetében 1.200.-Ft /m2 árat
tartalmaz.
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Keller Krisztiánnal ismételten egyeztettünk, hogy a korábbi
önkormányzati döntéstől eltérően a cserélendő telkek közötti 524 m2-t
vásárolja meg a jelzett négyzetméter áron.
Ő a mellékelt táblázatban összefoglalt ( részben számlákkal igazolt ), a
telekalakításhoz szükséges út tulajdonjogának megszerzésével,
kialakításával, a villamoshálózat kiépítését lehetővé tevő villanyoszlopok
elhelyezésével kapcsolatos költségekre hivatkozva, amely egyébként
önkormányzati feladat és költség lett volna, ezt nem vállalja.
Ezek a költségek még ha csak a számlákkal igazolt összegeket (732.250.Ft) is vesszük figyelembe magasabb összeget jelentenek, mint az
esetleges vételár. (628.800.-Ft )
Az egyeztetés és a bemutatott dokumentumok alapján, az önkormányzat
vagyonrendeletére is figyelemmel javaslom, hogy a testület tartsa fenn
korábbi 54/2012. (VIII.30. ) számú döntését és biztosítsa a térítésmentes
telekcserét, hogy végre sor kerülhessen a telekalakítás végleges
földhivatali bejegyzésére és a telekvásárlási igénnyel jelentkező lakosok
részére is sor kerülhessen a telek eladására.
Amennyiben fentiek közül egyik sem jönne létre, úgy a két tulajdonos Megállapodása
alapján tulajdoni arányuknak megfelelően kerül bejegyzésre a Földhivatalnál.
A fent jelzett 3 db ingatlan tulajdonjogi bejegyzésre a Járási Földhivatalnál csak azt
követően kerülhet sor, ha a résztulajdonossal az önkormányzat Megállapodást
kötött.
A tulajdonjogi bejegyzést követően, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
értékesíthetők, az Nvt és az önkormányzat vagyonrendelete alapján.
Kérem előterjesztésem megvitatását.
Úrkút, 2013. augusztus 21.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat
I.
Úrkút Község Önkormányzatának képviselő-testülete fenntartja az 54/2012.
(VIII.30.) számú határozatát és gondoskodik az abban foglalt 2. pont szerinti
térítésmentes telekcserék lebonyolításáról, illetve a telekhatár rendezés
földhivatali bejegyzéséről.
Felelős: polgármester, jegyző
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Határidő: azonnal

II.
A Képviselő-testület az 54/2012. (VIII.30.) számú önkormányzati
pontját azonnali hatállyal hatályon kívül helyezi.

határozat 2.

III.
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
1) e határozat mellékletét képező Ajkai Járási Földhivatal által 8/533/2012
számon záradékolt változási vázrajz alapján
a) létrejövő 396/2 hrsz-ú ingatlanból a Keller Krisztián tulajdonát képező 172
m2 nagyságú területet ………..- Ft-ért megvásárolja, míg
b) a létrejövő 396/3 hrsz-ú ingatlanból az Úrkúti önkormányzat tulajdonát
képező 696 m2 nagyságú területet ……..- Ft-ért értékesíti Keller Krisztián
Úrkút, Sport u. 12. sz. alatti lakós részére.
2) felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban meghatározottak alapján az
adás-vételi szerződés megkötésére, aláírására, valamint a megosztás
Földhivatali bejegyeztetésére.
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KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu

Szám:32-12//2013.

Tárgy: Döntés a Mangán Bányászati és Feldolgozó Kft tulajdonában álló
vízvezeték és mérőakna megvásárlásáról
ELŐTERJESZTÉS
Képviselő-testülete2013. augusztus 29.- ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Úrkút Község Önkormányzata a KEOP- 1.3.0/B/2F/09-11-2011-0001 számú
Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projektet valósít meg.
A projekt keretében az Ajka Ereszvényes-dülőben lévő medencéktől ivóvíz
távvezeték kiépítésére került sor az úrkúti meglévő ivóvíz hálózat között a
Mangán Bányászati és Feldolgozó Kft-nél meglévő jelenlegi vízkibocsátási
pontig.
A mangánérc bányától Úrkút község Önkormányzat tulajdonában lévő
hálózatáig megfelelő minőségű D 150 KPE P 16-os ivóvízvezeték került
lefektetésre 2002 évben a 22.924-4/2002. számú vízjogi létesítési engedély
szerint 452 fm hosszban.
Ezen „összekötő” vezetékre az önkormányzatnak szüksége van az Ajka-Úrkút
közt épített vízvezeték üzemeltetése érdekében. Ez a 452 fm-es szakasz
továbbra is felhasználható a község hálózatát és üzemeltetési feltételeket
illetően változatlan módon.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint „Víziközmű
kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat”, ezért a
Mangán Bányászati és Feldolgozó Kft-től a jelzett szakasz és a hozzá
kapcsolódó vízmérővel és tolózárral felszerelt vasbeton akna tulajdonjogát
meg kell szerezni a további szabályszerű üzemeltetés érdekében.
A vételár meghatározása a 452 fm vízvezetékre 1.906.000.-Ft+áfa a Mangán
Kft által nyilvántartott nyilvántartási értéken alapul, valamint az akna szintén a
Mangán Kft nyilvántartási értéke alapján 250.000.-Ft + ÁFA .
Az adásvételi szerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.
A megvásárolandó vezeték Megosztási vázrajza alapján a vízvezeték érinti a
Mangán Kft tulajdonában lévő 066 hrsz-ú (82 m2), a 0127/4 hrsz.-ú (125 m2),
illetve 0127/8 hrsz.-ú (727 m2) ingatlanokat , amelyekre a vízvezetési
szolgalmi jog bejegyzését az adás-vételi szerződés aláírását, illetve a

vízvezeték átvételét követően a tulajdonossal kötött megállapodást követően a
Földhivatalnál be kell jegyezni.
Az Ajka Város Polgármesteri Hivatala által kiállított adó és értékbizonyítványok
alapján meghatározott 15 Ft/m2 korrigált érték alapján összesen: 14 e/Ft.
A szolgalmi jogról szól megállapodás szintén az előterjesztés mellékletét
képezi.
Javaslom az adásvételi szerződés és a megállapodás elfogadását és kérem a
T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését.
Úrkút, 2013. augusztus
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
1.)

2.)

„I”
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testület
a.) a Mangán Bányászati és Feldolgozó Kft ( 8409 Úrkút, Külterület
1. ) tulajdonában álló 452 fm ivóvíz távvezetéket és a vízmérővel
és tolózárral felszerelt vasbeton akna tulajdonjogát e határozat
mellékletét képező adás-vételi szerződés-tervezet alapján
megvásárolja az előterjesztésben szereplő nyilvántartási értéken,
1.906.000.-Ft + ÁFA, valamint 250.000.-Ft + ÁFA (összesen
bruttó 2.738.120.- Ft) vételáron az önkormányzat 2013. évi
költségvetésében a Beruházási és felújítási kiadások címszó alatt
e célra tervezett előirányzat terhére
b.) e határozat mellékletét képező szolgalmi jog alapítására
vonatkozó megállapodás tartalmával egyetért, a kártérítés 14.010 Ftos összegét
az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a
Beruházási és felújítási kiadások címszó alatt tervezett előirányzat
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés és a
megállapodás aláírására, valamint a polgármestert és a jegyzőt a
szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: folyamatosan, legkésőbb 2013. szeptember 30.
„II”
Képviselő-testülete

Úrkút Község Önkormányzat
az előterjesztést
megtárgyalta és nem ért egyet a
a.) ivóvíz távvezeték és a vízmérővel és tolózárral felszerelt vasbeton akna
tulajdonjogának megvásárlásával,

a szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodás tartalmával.
Adásvételi szerződés
amely az alulírott helyen és időben jött létre az alábbi 1. pontban szereplő
felek között a további pontokban részletezett feltételekkel:
1.)Az Eladó neve: MANGÁN BÁNYÁSZATI ÉS FELDOLGOZÓ KFT
székhelye: 8409 ÚRKÚT, KÜLTERÜLET 1.
képviselője: FARKAS ISTVÁN ÜGYVEZETŐ
adószáma: 11326119-2-19.
Cégjegyzék száma: 19-09-501070
A Vevő neve: ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
székhelye: 8409 ÚRKÚT, RÁKÓCZI U. 45.
.
képviselője: FÜLÖP ZOLTÁNNÉ POLGÁRMESTER
adószáma: 15734192-2-19
2.) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint
„Víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába
tartozhat”, ezért az Eladó eladja, a Vevő megveszi
- a 429 fm D 150 KPE P16 vízvezetéket, mely az úrkúti 066, 0127/4 és
0127/8 hrsz-ú Mangán Kt tulajdonát képező bányaterületen helyezkedik el,
valamint
- 1 db vasbeton aknát vízmérővel és tolózárral, ( továbbiakban gépek,
berendezések, felszerelések ), amelyek
az Úrkút ivóvízbázis-fejlesztés projekttel megvalósuló új vízvezetékrendszer
működtetéséhez szükségesek.
3.) A kölcsönösen kialkudott 452 fm hosszúságú vízvezeték vételára 1.906.000
Ft.+ áfa, az akna és a szerelvények vételára 250.000.-Ft + ÁFA.
4.) A Vevő a szerződés aláírását követő 8 napon belül , számla ellenében, a
teljes vételárat 2.156.000.-Ft + ÁFA, azaz bruttó
2.738.120.- Ft.-ot
(Kétmillióhétszázharmincnyolcezer-egyszázhúsz forintot) átutalással egyenlíti
ki az Eladó …………….számú számlájára.
5.) Az Eladó kijelenti, hogy a vízvezeték és a vasbeton akna hibátlan,
működésre képes.
Az Eladó az adásvétel tárgyát képező gép-berendezés, felszerelés per-,
igény- és tehermentességéért szavatosságot vállal. Kijelenti továbbá, hogy azt
semminemű köz- vagy díjtartozás nem terheli.

6.) A Vevő a szerződés aláírásakor jogosult berendezést és annak tartozékait
birtokba venni.
7.) Az Eladó a géppel, berendezéssel, felszereléssel együtt átadja annak az
eredeti, részletes műszaki dokumentációját, a vízjogi létesítési engedélyt és
a kapcsolódó dokumentációkat.
Vállalja továbbá, hogy a gép üzemeltetéséhez szükséges műszaki,
technológiai ismereteket a Vevő igénye szerint átadja.
8.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv adásvételre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
9). A jelen szerződést
megegyezőt aláírják.

a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben

Kelt: Úrkút, 2013. …………………. hónap … napján.

Mangán Bányászati és
Feldolgozó Kft Úrkút
Farkas István ügyvezető

Úrkút Község Önkormányzata
Fülöp Zoltánné
polgármester

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu
Szám:32-12//2013.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő- testület 2013. augusztus 29-.i ülésére

Tárgy: Pedagógiai asszisztens alkalmazása a Napközi Otthonos Óvodában.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények
módosításáról szóló 2013. évi CXXIX. törvény elfogadásával módosította a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (továbbiakban: Nkt.) Ezen módosítás
érinti az óvodában a nevelő munkát segítők finanszírozott létszámát. Ez azt
jelenti,hogy 2013. szeptember 1. napjától az önkormányzat által fenntartott napközi
otthonos óvoda az Nkt. 2. számú melléklete alapján 1 fő pedagógiai asszisztens
foglalkoztatása vált kötelezővé a 3 óvodai csoportot alapul véve. Ezen alkalmazott
finanszírozása az Óvoda 2013. évi költségvetésében nem lett tervezve, ezért az
alkalmazotti létszám bővítéséhez ( 1 fő) az önkormányzatnak plussz forrást kell
biztosítania.
A pedagógiai asszisztensi munkakört 2013. szeptember 1-től az állam finanszírozza,
mely támogatáshoz az önkormányzat a 2013. októberi pótigénylést követően jut.
Előzetes számítások szerint a pedagógiai asszisztens illetménye kb. 114 e/Ft +
járulékok (27 %). Ez 3 hónapra 434.340.- Ft, mivel a december havi illetmény már a
2014. évi költségvetést fogja terhelni.
Ezt az összeget javasoljuk az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a
gazdasági tartalék terhére biztosítani , az állami támogatás megállapításáig.
A továbbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról is, hogy az Nkt. 1.
számú melléklete alapján 2013. szeptember 1-től az 51-200 gyermeket foglalkoztató
intézményben intézményvezető-helyettest is meg kell bízni. Az Nkt. rendelkezik az
intézményvezető és az intézményvezető-helyettes heti kötelező óraszámáról is. Az
intézményvezető heti kötelező óraszáma eddig 27 óra volt, szeptember 1-től heti 10
óra, míg az intézményvezető-helyettesé heti 24.
Az Nkt. a pedagógus illetményre, pótlékokra vonatkozó tervezete az Országgyűlés
előtt van. Mivel az intézményvezető-helyettes pótléka egyáltalán, a vezető pótléka a
régi jogszabály szerint lett tervezve, ezért az intézményvezető számításai szerint a
helyettes 117.729.- Ft, míg a vezető jelenlegi (40.000.- Ft/hó) és szeptember 1.

(61.858.- Ft/hó) közötti pótlékkülönbsége 21.855.- Ft/hó + járulékok (27.800.- Ft/hó),
vagyis 3 hónapra 83.400.- Ft.
Kérem fenti előterjesztés megvitatását, majd a határozati javaslat elfogadását.
Úrkút, 2013. augusztus 23.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete, mint az Úrkúti Napközi Otthonos
Óvoda fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
a) 2. mellékletében foglaltak szerint 2013. szeptember 1. napjától 1 fő
pedagógiai asszisztensi státuszt és a hozzá tartozó 3 hónapra eső illetményt
járulékokkal együtt, összesen 434.340.- Ft-ot
b) 1. és a 8. mellékletében foglaltak figyelembe vételével az intézményvezető és
az intézményvezető helyettes pótlékára (járulékokkal együtt) 2013.
szeptember 1 napjától 3 hónapra, összesen 201.400. Ft-ot
biztosít, az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében, az általános gazdasági
tartalék terhére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu
Szám:32-12//2013.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2013. augusztus 29.-i ülésére
Tárgy: Belső ellenőri ajánlatok elbírálásáról .
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a kistérségi belső
ellenőrzési feladatok ellátására foglalkoztatott közalkalmazott jogviszonyát 2012.
decemberében közös megegyezéssel megszüntette. A Kistérségi Társulásnak
2012.12.31. napjával történő megszűnésével a belső ellenőri feladatok ellátása nem
megoldott Önkormányzatunknál 2013.01.01. napjától.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése értelmében
a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének
biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a
belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. A belső ellenőri
feladatok ellátása önkormányzatunknál kötelező feladat a jogszabályok szerint a
belső ellenőrzésért felelős a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző.
Jogszabályi háttér
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
61. § (1) Az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és
a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes
gazdálkodás biztosítása.
(2) Az államháztartás külső (törvényhozói) ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat
az Állami Számvevőszék látja el.
(3) Az államháztartás kormányzati szintű ellenőrzése a kormányzati ellenőrzési
szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv és a kincstár által valósul meg.
(4) Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső
kontrollrendszere - beleértve a belső ellenőrzést - keretében valósul meg.
70. § (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és
függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.
A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési
szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a
költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. Az irányító szerv belső ellenőrzést
végezhet
a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
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b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás
tekintetében,
c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával
kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és
d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában
meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.
(2) A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a
jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést,
gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat
fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőr ezenkívül más
tevékenységbe nem vonható be.
(3) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél minősített adatot,
üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról
másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a
minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával.
(4) A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az
államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. E
tevékenységek folytatását az államháztartásért felelős miniszter annak engedélyezi,
aki cselekvőképes, büntetlen előéletű, és nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó
tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá
rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel és gyakorlattal.
(5) Az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység
folytatására engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza az érintett
a) természetes személyazonosító adatát,
b) nyilvántartási számát,
c) lakcímét vagy tartózkodási helyének címét,
d) értesítési címét,
e) telefonszámát,
f) elektronikus elérhetőségét,
g) felsőfokú iskolai végzettségét igazoló oklevelének számát, a kiállító intézmény
nevét és a kiállítás keltét,
h) egyéb képesítéseinek megnevezését, az ezen képesítést igazoló oklevél vagy
bizonyítvány számát, a kiállító intézmény nevét, a kiállítás keltét,
i) a szakmai gyakorlat időtartamát vagy a gyakorlat alóli felmentést igazoló
dokumentum meglétére vonatkozó utalást, és
j) a kötelező szakmai továbbképzésen történő részvétel idejét.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott adatok közül a belső ellenőr nyilvántartási
száma, neve és választása alapján az (5) bekezdés c)-f) pontjában meghatározott
adatainak egyike nyilvános, ezen adatokról bárki tájékoztatást kaphat. A
nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásban szereplő belső ellenőr
nyilvános adatait honlapján nyilvánosságra hozza, és biztosítja, hogy a nyilvános
adatokról a nyilvántartásba vételt végző szervezettől bárki tájékoztatást kaphasson.
(7) Törölni kell a nyilvántartásból, aki a (4) bekezdésben, az (5) bekezdés szerinti
nyilvántartásba vétel szabályait meghatározó jogszabályban foglaltakat vagy a
kötelező továbbképzési kötelezettségre vonatkozó feltételeket nem teljesíti. A
nyilvántartásba vétel, valamint a nyilvántartásból való törlés szabályait az
államháztartásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A nyilvántartásból törölt
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természetes személyek adatait a nyilvántartásba vételt végző szervezet a törlést
követő tíz évig megőrzi.
(8) A belső ellenőri tevékenység engedélyezésére, a nyilvántartásba bejegyzett
adatok módosítására és törlésére irányuló eljárásért az államháztartásért felelős
miniszter rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A (4)
bekezdés szerinti döntéssel kapcsolatos hatósági eljárás ügyintézési határideje
hatvan nap. Ha a kérelmező a kérelmét hibásan vagy hiányosan terjeszti elő, a
kérelmezőt az államháztartásért felelős miniszter a kérelem előterjesztését követő
harminc napon belül hiánypótlásra hívja fel.
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
15. § (1) Az Áht. 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról,
megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv
vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez
szükséges forrásokat biztosítani.
(2) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet, vagy szervezeti egység
jogállását, feladatait a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában
elő kell írni.
(7) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja
a) az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy
polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr;
b) a társulás által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári
jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr.
22. § (1) A belső ellenőrzési vezető feladata:
a) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése;
b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek
összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének - helyi önkormányzatok esetén
képviselő-testület - jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok
megvalósításának nyomon követése;
c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések
végrehajtásának irányítása;
d) az ellenőrzések összehangolása;
e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve
fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság
gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv
vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan
tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására;
f) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv
vezetője számára történő megküldése a 43. § (4) bekezdésének megfelelően;
g) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 48.
§-ban foglaltak szerinti összeállítása.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokon túl a belső ellenőrzési vezető köteles:
a) gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter
által közzétett módszertani útmutatók;
b) gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a költségvetési szerv
vezetőjének döntésétől függően a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az
ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok
biztonságos tárolásáról;
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c) biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében - a
költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott - éves képzési tervet készíteni és
gondoskodni annak megvalósításáról;
d) a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az
attól való eltérésekről tájékoztatni;
e) kialakítani és működtetni az 50. §-ban meghatározott nyilvántartást;
f) a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az
adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint
gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek
figyelembevételével végezzék.
(3) A belső ellenőrzési vezető megbízatásával kapcsolatban vagy személyére
nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést
tenni a költségvetési szerv vezetőjének, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes
teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik.
(4) Fejezetet irányító szerv esetén a belső ellenőrzési vezető felel a 21. § (5)
bekezdésében foglaltak végrehajtásáért.
25. § A belső ellenőr jogosult:
a) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel
az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére;
b) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó, minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a
közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus
adathordozón tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott
adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával,
azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az
eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten
átvenni, illetve visszaadni;
c) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely
alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni;
d) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával
összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető
jóváhagyásával;
e) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni.
26. § A belső ellenőr köteles:
a) ellenőrzési tevékenysége során az ellenőrzési programban foglaltakat
végrehajtani;
b) tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység
vezetőjét tájékoztatni, és megbízólevelét bemutatni;
c) objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumokat és
körülményeket megvizsgálni;
d) megállapításait, következtetéseit és javaslatait tárgyszerűen, a valóságnak
megfelelően írásba foglalni, és azokat elegendő és megfelelő bizonyítékkal
alátámasztani;
e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve
fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság
gyanúja merül fel, haladéktalanul jelentést tenni a belső ellenőrzési vezetőnek;
f) az ellenőrzési jelentés tervezetet az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység
vezetőjével egyeztetni, ellenőrzési jelentést készíteni, az ellenőrzési jelentés
aláírását követően a lezárt ellenőrzési jelentést a belső ellenőrzési vezetőnek átadni;
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g) ellenőrzési megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve
összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról haladéktalanul jelentést tenni a belső
ellenőrzési vezetőnek, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért
fegyelmi felelősséggel tartozik;
h) az eredeti dokumentumokat az ellenőrzés lezárásakor hiánytalanul
visszaszolgáltatni, illetve amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési,
kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás
vagy hiányosság gyanúja merül fel, az eredeti dokumentumokat a szükséges
intézkedések megtétele érdekében a belső ellenőrzési vezető útján az ellenőrzött
költségvetési szerv vezetőjének jegyzőkönyv alapján átadni;
i) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél, illetve annak
részegységeiben a biztonsági szabályokat és a munkarendet figyelembe venni;
j) a tudomására jutott minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot megőrizni;
k) az ellenőrzési tevékenységet a 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
kézikönyvben meghatározott módon megfelelően dokumentálni, az ellenőrzés során
készített iratokat és iratmásolatokat - az adatvédelmi és a minősített adatok
védelmére vonatkozó előírások betartásával - az ellenőrzés dokumentációjához
csatolni.
32. § (1) A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet jóváhagyásra
megküldi a költségvetési szerv vezetőjének.
(2) A jóváhagyást követően a költségvetési szerv vezetője a tárgyévet követő évre
vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a fejezetet irányító költségvetési szerv
belső ellenőrzési vezetője részére minden év november 15-ig.
(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a
tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, többcélú
kistérségi társulás által ellátott belső ellenőrzéssel érintett önkormányzati
költségvetési szerv esetén a munkaszervezet vezetője részére minden év október
31-ig.
(4) Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő testület
a tárgyévet megelőző év november 15-ig hagyja jóvá.
(5) A fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője kidolgozza, és a fejezetet
irányító szerv vezetője minden év december 31-ig megküldi az államháztartásért
felelős miniszternek a következő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét, valamint a
fejezethez tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési tervei alapján összeállított
összefoglaló éves ellenőrzési tervet.
(6) A minisztérium belső ellenőrzési vezetője a következő évre vonatkozó,
jóváhagyott éves ellenőrzési tervét minden év december 31-ig megküldi a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének.
49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető
felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.
(2) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet
irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év
február 15-ig.
(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az
éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek, többcélú kistérségi társulás
felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén a munkaszervezet vezetőjének a
tárgyévet követő év február 15-ig.
(4) A fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője kidolgozza, és a fejezetet
irányító szerv vezetőjének jóváhagyását követően megküldi a tárgyévet követő év
április 15-ig az államháztartásért felelős miniszternek az előző évre vonatkozó éves
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ellenőrzési jelentést, valamint a fejezethez tartozó költségvetési szervek éves
ellenőrzési jelentései alapján összeállított összefoglaló éves ellenőrzési jelentést.
(5) A minisztérium belső ellenőrzési vezetője a jóváhagyott éves ellenőrzési
jelentését a tárgyévet követő év április 15-ig megküldi a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal elnökének.
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
119. § (1) A helyi önkormányzatnak nyújtott európai uniós és az ahhoz kapcsolódó
költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai
Bizottság illetékes szervezetei, kormányzati ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési
szervezetei, a Magyar Államkincstár, az ellenőrzési hatóság, az európai uniós
támogatások irányító hatóságai és a közreműködő szervezetek képviselői is
ellenőrizhetik.
(2) A központi költségvetési, európai uniós vagy egyéb nemzetközi támogatásban
részesülő önkormányzat vagy társulás köteles a támogatást nyújtó, a támogatás
lebonyolításában részt vevő és a támogatást ellenőrző szervezetekkel
együttműködni.
(3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső
kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére
álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
(4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső
ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett
módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok
figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni
kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
(5) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület
az előző év december 31-éig hagyja jóvá.
(6) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó
részletes szabályokat jogszabály tartalmazza.
120. § (1) A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves,
éves beszámoló tervezeteit;
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a
saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását,
értékeli az azt előidéző okokat;
c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági
megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati
rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;
d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat.
(2) A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel
haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért
egyet vagy a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet
az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.
A fenti jogszabályok alapján kértünk ajánlatot, melyhez csatoltuk a testület által
elfogadott 2013. évi belső ellenőrzési ütemtervet is, Az ütemterve szerint a tervezett
ellenőrzés tárgya: „Az önkormányzat működésének, gazdálkodásának, a jogszabályi
előírásoknak és a szervezet belső szabályainak való megfelelésének vizsgálata”
Ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés, Módszere: Dokumentumok és nyilvántartások
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tételes vizsgálata, bizonylatok mintavételes ellenőrzése Időszak: 2010-2012. A
feladat elvégzésére 3 ajánlattevő került felkérésre.
A beérkezett ajánlatok a következők:
1.Horváthné Székely Zita belső ellenőr (8228 Lovas, Öreghegyi út 302/7) bruttó
168.000- Ft 2.GERLANG Ellenőrzési Iroda Kft (Székesfehérvár, Olaj u. 34/A) bruttó
140.000 Ft .
3. Molnár Erika belső ellenőr (Tapolca). 100.000.-Ft
díjért vállalták.
Kérem előterjesztésem megvitatását és a 2013. évi ellenőrzési tervben
meghatározott feladatok ellátására a belső ellenőr kiválasztását. A beérkezett
ajánlatok alapján elkészítettem a határozati javaslatot, melyről kérem a tisztelt
Képviselő-testület döntését.
Úrkút, 2013. július .
Rostási Mária
Jegyző
Határozati javaslat
2013 évi belső ellenőrzési ütemterv alapján belső ellenőri ajánlat elbírálásáról
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) úgy dönt, hogy az önkormányzat a 2013. évi belső ellenőrzési ütemtervében
meghatározott
ellenőrzési
feladat
elvégzésére……………………………………………………… bízza meg.
2) az 1) pontban meghatározott feladat ellátásáért fizetendő ………………- Ft
díjat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a gazdasági tartalék
terhére biztosítja.
3) felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő. azonnal
Felelős: Polgármester, jegyző
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KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu

Szám:32-12//2013.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő- testület 2013. augusztus 29-i ülésére

Tárgy: Úrkút vízellátásának 2013 évi beruházási, felújítási és pótlási terve
2014-2015 évi kiegészítéssel.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
Tisztelt Képviselő - testület!

A Dunántúli Regionális Vizmű Zrt az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek
üzemeltetője elkészítette a víziközmű-fejlesztési munkáknak a 2013. évi beruházási,
felújítási és pótlási tervét, 2014 és 2015 éves kiegészítéssel. (Terv mellékelve)
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a szerint az
ellátásért felelős önkormányzatnak a víziközmű használati (eszközhasználati) díjából
származó bevételét - 2012. január 1 napjától - elkülönítetten kell kezelnie és azt
kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására használhatja fel.
Az Önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget téve számlavezető
pénzintézeténél a víziközművek eszközhasználati díjának elkülönült kezelése
érdekében számlát nyitott.
2012. évre az eszközhasználati díj a vízi közműnél nettó 1.407.076.- Ft
szennyvíznél nettó 1.089.095.- Ft.,
(A 2012. IV. negyedévi eszközhasználati díj –VIII.7.-éig – még nem került
kiegyenlítésre.)
2013. évre az eszközhasználat díj hozzávetőleg ugyanannyi lesz, mint az előző évi.

2012. évben nettó 643.540.- Ft az Ajka-Úrkút közt kiépülő vízvezeték rekonstrukció
önrészének kiegyenlítésére került felhasználásra, így ott 763.576.- Ft a 2013. évre
áthozott maradvány.
Amennyiben a Képviselő-testület a vízellátással kapcsolatos felújítási tervvel
egyetért, úgy a 2012-2013-2014 évi üzemeltetési díjból a fedezet rendelkezésre áll.
Kérem fenti előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Úrkút, 2013. augusztus 7.

Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat
I.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Úrkúti Viziközmű
Rendszer
fenntarthatósága érdekében benyújtott 2013-2015. évi beruházási felújítási és pótlási
tervét elfogadja.
Felelős:polgármester
Határidő: 2013. augusztus…...
II.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Úrkúti Viziközmű
Rendszer
fenntarthatósága érdekében benyújtott 2013-2015. évi beruházási felújítási és pótlási
tervét nem fogadja el.
Felelős:polgármester
Határidő: 2013. augusztus…...

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu
Szám:32-12//2013.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő- testület 2013. augusztus 29-.i ülésére

Tárgy: Sportcsarnok felújítására árajánlatok.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére felújítására kiírt
pályázat sikeres volt, így Úrkút Község Önkormányzata a sportcsarnok felújítására
18.164 e/Ft-ot nyert. A pályázatban meghatározott felújítások elvégzésének végső
határideje: 2014. december 31., az elszámolás határideje: 2015. január 31.
A felújításokat minél előbb el kell kezdeni, ezért az idén még elvégezhető
munkálatok mindegyikére 3-3, a mellékletbe foglalt ajánlatokat kértünk.
Kérem az ajánlatok áttanulmányozását, majd a megfelelő ajánlat elfogadását.
Úrkút, 2013. augusztus 26.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a) a tulajdonában és fenntartásában működő Sportcsarnok felújításának I.
szakaszára beérkezett ajánlatok közül az alábbiakat fogadja el:
1)mozgáskorlátozottak részére lift beépítésére a …………………
2)Külső nyílászárók (főbejárati ajtók) cseréjére a …………………
3)központi fűtés (gázkazán) felújítás, beruházásra……………….
4)Szellőző berendezés felújítása ………………………………….
5)Parketta felújításra ………………………………………………..
b) az a) pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges szerződések
megkötésére felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 15.

Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tárgy: Béke utca végén (Sikosék előtt) csapadékvíz elvezető árok felújítás
befejezéséhez szükséges mederelemek költségeinek biztosításáról
ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2013. augusztus 29.-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Úrkút Község Önkormányzata a 2013. július 31-ei rendkívüli testületi döntést hozott a
faluvégi árokrendszer kiépítésének vállalkozó által történő kivitelezésének megrendeléséről.
A Vargáné Pálfi Éva vállalkozóval a szerződés megkötésére sor került, a kivitelezési
munkák augusztus 2-án megkezdődtek.
A kivitelezés során a kivitelező jelezte, hogy a rendelkezésre álló mederlapok a munka befejezéséhez nem elegendőek, ezért gondoskodni kellett 600 db mederlap pótló lagos beszerzéséről.
A folyamatos munkamenet biztosítása érdekében a mederlapokat azonnali szállítással a korábbi beszerzést is biztosító Tóth és Társa Kft-től tudtuk a legolcsóbban beszerezni a 2011. évi megrendeléssel egyező áron. ( összesen: 616 db – 28 raklap )
A számla végösszege szállítási költséggel és útdíjjal és betétdíjjal együtt bruttó
486.359.-Ft volt.
E pótrendelés elengedhetetlenül szükséges volt a kivitelezés befejezéséhez, ezért az
összeg előirányzatát javaslom biztosítani az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének általános gazdálkodási tartaléka terhére.
Időközben a munka elkészült, az átvételére 2013. augusztus 15-én sor került, a
pótrendelésből megmaradt árokelemek a falu árokrendszerének szükséges
javítására megfelelőek lesznek.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését.
Úrkút, 2013. augusztus
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testület a Béke utca végén (Sikosék előtti)
csapadékvíz elvezető árok felújítás kivitelezésének befejezéséhez szükséges
mederelemek beszerzésével egyetért, annak bruttó 486.359.-Ft-os költségét az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános gazdálkodási tartaléka terhére
biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu
Szám:32-//2013.
ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő- testület 2013. augusztus 29-i ülésére
Tárgy: Fülöp Zoltánné polgármester szabadság kérelme.
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt Képviselő - testület
Fülöp Zoltánné polgármester kérelmezte, hogy 2013.







június 25. 1 nap
július 18-19. 2 nap
július 29. 1 nap
augusztus 7. 1 nap
augusztus 21-24. 4 nap

összesen 9 nap kivett szabadságát a Testület utólag engedélyezze.
Javasolja a polgármester szabadságát az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata 40. § (4) bekezdése alapján engedélyezni.
Úrkút Önkormányzat Képviselő-testületének
/2013. (VIII….) önkormányzati határozata
Fülöp Zoltánné polgármester szabadság iránti
kérelme.
A Képviselő-testület Fülöp Zoltánné polgármester
2013. évi szabadsága terhére (június 25, július 18-l9,
és 29, augusztus 7, és augusztus 21-24-ig
bezárólag) utólag 9 nap szabadságot jóváhagy.
Utasítja a jegyzőt, hogy a szabadság nyilvántartáson
a polgármester szabadságát vezesse át.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Úrkút, 2013. augusztus.
Somogyi Imréné
alpolgármester

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

KÉRELEM
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2013. augusztus …..-ei ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület által jóváhagyott szabadság ütemtervem alapján, részben
attól

eltérően

a

következő

napokon

vettem

igénybe

ténylegesen

szabadságot:
 június 25. 1 nap ( tervezett 5 napból )
 július 18-19. 2 nap ( tervezett 10 napból )
 július 29. 1 nap ( nem tervezett )
 augusztus 7. 1 nap ( nem tervezett )
 augusztus 21-24. 4 nap ( tervezett 4 napból )

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a szabadságomat jóváhagyni
szíveskedjen.
Úrkút, 2013. augusztus
Fülöp Zoltánné
polgármester

