Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu

Szám: URK/80-14/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. október 11-én csütörtökön 16.
10 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester,
Farkas István alpolgármester,
Pichler Józsefné képviselő,
Lisztes Győző képviselő,
Rieger Tibor képviselő,
Dr. Dóczy Mariann képviselő,
Stáll Zsolt képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent:
- dr. Puskády Norbert jegyző
Fülöp Zoltánné polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7 tagjából 7 fő
jelen van, így az ülést 16.10-kor megnyitotta.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet
fogadta el:
NAPIREND:
1) Bölcsőde vezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: polgármester
2) Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása projekthez kapcsolódó döntés
Előterjesztő: polgármester
3) TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Úrkúton” című projekthez kapcsolódó döntés
Előterjesztő: polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. NAPIREND: Bölcsőde vezetői pályázat kiírása
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Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: A bölcsőde működtetéséhez működési engedélyre van szükség,
melynek előfeltétele, hogy a leendő bölcsődei foglalkoztatott nyilatkozatban vállalja, hogy
jogviszonyt létesít a bölcsődével. Mivel a vezetői pályázatot legalább 30 napig kell hirdetni, ezért
indokolt mielőbb kiírni a pályázatot.
Dr. Dóczy Mariann képviselő: Hány alkalmazottra van szükség a bölcsődében?
Dr. Puskády Norbert jegyző: A Veszprémi Kormányhivatal tájékoztatása szerint három főre, melyből
egy fő dajka, két fő kisgyermeknevelő, akiből egy fő látja el 20 órában a vezetői feladatokat.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Úrkút Község Önkormányzata
56/2018. (X.11.) határozata
a bölcsőde vezetői pályázat kiírásáról

Képviselő-testületének

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat
melléklete szerinti pályázatot ír ki az Úrkúti Törpikék Bölcsőde
vezetői munkakör betöltésére.
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a vezetői megbízásra
vonatkozó pályázati felhívás – jogszabály szerinti –
közzétételéről és a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő
feladatok ellátásáról.
Határidő: 2018. november 20.
Felelős: polgármester, jegyző
2. NAPIREND: Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása projekthez kapcsolódó döntés
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: A bölcsődei helyiség kialakítását is mielőbb meg kell kezdeni. A menza
helyiség hamarosan elkészül, így neki lehet állni a korábbi menza helyiség átalakításának. A
szabályzat szerint három árajánlatot kértünk be, javaslom a legalacsonyabb ajánlattevővel a
vállalkozási szerződést megkötni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2018. (X.11.) határozata
a mini bölcsődei férőhelyek kialakításáról
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1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mini
bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása című projekt
kivitelezési feladatainak ellátására beérkezett ajánlatokból a
HANFEST Építőipari és Szolgáltató Bt (8312 Balatonederics,
Kültelek 2/A.) bruttó 7.089.915.-Ft összegű árajánlatát fogadja el.
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az
önkormányzat költségvetési rendeletében a K7 Felújítások
bölcsőde kialakítása előirányzat (pályázati forrás és önrész),
valamint 79.998.-Ft összeggel az önkormányzat 2018. évi
költségvetési rendeletében meghatározott gazdasági tartalék
terhére biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné
polgármestert az 1) pontban foglalt feladatok ellátására
vonatkozó szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződéskötésre azonnal
3.NAPIREND:

TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011
kódszámú
„Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekthez kapcsolódó döntés

Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: Az orvosi rendelő felújítására folyamatosan kérjük be az ajánlatokat.
A műszaki ellenőri feladatokra Kántor Miklós egyéni vállalkozó adta a legalacsonyabb ajánlatot,
javaslom, hogy vele kössön szerződést az Önkormányzat.
Farkas István alpolgármester: Kivitelezés mikor kezdődhet meg?
Fülöp Zoltánné polgármester: Először is találni kell három potenciális kivitelezőt, majd tőlük
ajánlatot kell kérnünk. Idén az 50 %-os készültségi fokot kell elérni, ami abszolút tartható.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2018. (X.11.) határozata
az TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011 kódszámú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekthez
kapcsolódó építész műszaki ellenőri feladatok ellátására
beérkezett ajánlatok elbírálásáról
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP4.1.1-16-VE1-2017-00011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekt építész
műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkezett ajánlatokból
Kántor Miklós (8227 Felsőörs, Kertvég u. 10.) bruttó 190.000.-Ft
összegű árajánlatát fogadja el.
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az
önkormányzat a TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011 kódszámú
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Úrkút Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet bölcsőde vezetői munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 01. –
2023. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Veszprém Megye, 8409 Úrkút, Május 1. tér 7.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Tevékenysége során gondozza a rábízott gyermekeket, valamint nevelési feladatokat lát el.
Különböző fejlesztő tevékenységet végez, foglalkozásokat vezet (rajzolás, gyurmázás, vers- és
meseolvasás, szerepjáték, stb.), amelyek hozzájárulnak a gyerekek fizikai, mentális és szociális
fejlődéséhez, valamint elősegítik az iskolaérettségük kialakulását. Irányítja, ellenőrzi a
bölcsőde nevelési és gondozási feladatainak ellátását. Gondoskodik a bölcsőde működési,
személyi és tárgyi feltételeiről, az intézményre vonatkozó jogszabályok, szakmai utasítások
végrehajtásáról.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

•
•
•

Középfokú képesítés, 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. a) bölcsődei
szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), c) csecsemő- és
kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d) csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó (OKJ), e)
kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens
(FOKSZ) vagy 3. a 2. a)-f) pontja szerinti végzettség valamelyikével rendelkező:
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy
pedagógus szakképzettségű személy vagy 4. a csecsemő- és gyermekgondozói
végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális
szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy,
büntetlen előélet
cselekvőképesség
magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

kisgyermeknevelői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Gyermekcentrikus szemléletmód, kreativitás, csapatmunka

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű szervez, kommunikációs és együttműködési készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


szakmai önéletrajz,







iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,
az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program,
erkölcsi bizonyítvány,
a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárule, vagy kéri a zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20.
A pályázatok benyújtásának módja:




Postai úton, a pályázatnak Úrkút Község Önkormányzata címére történő megküldésével
(8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: URK/1335/2018., valamint a beosztás megnevezését:
bölcsőde vezető.
Személyesen: Fülöp Zoltánné polgármester, Veszprém megye, 8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A képviselő-testület a pályázatok áttekintését, szükség esetén a személyes meghallgatást
követően dönt a megbízásról. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu
www.urkut.hu

