
 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/93-1/2019 

 

MEGHÍVÓ 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 22-én (kedden) 16.10 órai 
kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére. 

 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 
 

                               Napirendi pontok: 
 

1) Pályázat benyújtása a kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatásra 
Előterjesztő: polgármester 

2) Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése 
Előterjesztő: polgármester 

Napirendi pontok tárgyalása után: 
 

1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak). 
 
 
   Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
 
Úrkút, 2019. január 18.                                       
 

Fülöp Zoltánné  
polgármester 

 
 
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/93-1/2019.       1. napirendi ponthoz 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 22-i ülésére 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatásra 
 
Előterjesztést készítette:  dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Tisztelt Képviselő - testület! 
 
Pintér Sándor belügyminiszter hirdetett a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. 
törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pontja szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap 
támogatására. 
 
A Kvtv. 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 
a 2019. évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kvtv. 60. § (1) 
bekezdésében rögzített 38 650 forintnál magasabb összegben állapíthatja meg az 
illetményalapot. 
 
A pályázat célja a köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelésének 
támogatása. 
 
Pályázatot azon önkormányzatok nyújthatnak be, akiknek az egy főre jutó adóerő-képessége a 
38 000 forintot nem haladja meg. A pályázati támogatás összege differenciált, függ az adóerő-
képességtől és a 2018. július 1-jén alkalmazott illetményalap összegétől. 
Úrkút Község Önkormányzatának adóerő-képessége 4 245 forint, így 800 000 forint 
támogatásra jogosult, melynek 75 %-a igényelhető, mivel 2018. július 1-jén az alkalmazott 
illetményalap a 38 650 forintos illetményalapot meghaladta, ugyanakkor a 120 %-át nem érte 
el. 
 
Az igénylés további feltétele, hogy az illetményalapot 2019-ben legalább 46 380 forintban kell 
megállapítani, melyet képviselő-testületi határozatban szükséges vállalni. Mivel a hivatalban 
alkalmazott illetményalap jelenleg 45 000,- Ft, így a nyertes pályázat esetén visszamenőlegesen 
kell érvényesíteni a 46 380 forintos illetményalapot. 
 
Az illetményalap emelése összesen 2 884 792 forint többletköltséget jelent, azonban a 
pályázaton az előzetes számítások szerint 3 684 000 forint támogatást nyerhet az önkormányzat, 
így az jelentős, majd 800 000,- Ft többlettámogatást biztosít a hivatal bérköltségéhez. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható 
támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására adjon felhatalmazást, egyben vállalja, hogy az 
illetményalapot 2019. január 1-jei hatállyal 46 380 forintban fogja megállapítani. 
 
Kérem az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Úrkút, 2019. január 18. 
                                                                      Fülöp Zoltánné 
                                                                      polgármester 
 



Határozati javaslat 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a kiegyenlítő bérrendezési 
alapból nyújtható támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásával, ezért vállalja, hogy az 
illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a 2018. évi L. 
törvényben rögzítetthez képest 20 %-kal emelt összegben, azaz 46 380 forintban állapítja meg. 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2019. január 25. 
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Szám: URK/93-1/2019.       2. napirendi ponthoz 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 22-i ülésére 
 
Tárgy: Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése 
 
Előterjesztést készítette:  dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Tisztelt Képviselő - testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a köznevelési 
feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, amellyel 
kapcsolatban minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési 
önkormányzatok véleményét. 
Úrkút Község Önkormányzatának képviselő-testülete 68/2017. (IX.26.) határozatában eleget tett a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerinti kötelező felvételt 
biztosító iskolák körzethatárai véleményezésének. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése rögzíti: A települési önkormányzat a 
véleményéről (…) február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt. 
 
Fentiek miatt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal azzal a kéréssel fordult 
Úrkút Község Önkormányzatához, hogy az általuk megküldött, kötelező felvételt biztosító általános 
iskola körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet a Képviselő-testület 2019. február 15-ig 
véleményezze. 
 
A tervezetben a körzethatár a korábban meghatározottakkal összhangban, Úrkút teljes közigazgatási 
területére terjedne ki. 
Kötelező felvételt biztosító iskola: 
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a tervezettel kapcsolatban fejezze ki az egyetértését.  
 
Kérem az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Úrkút, 2019. január 18. 
                                                                      Fülöp Zoltánné 
                                                                      polgármester 
 

Határozati javaslat 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprémi Járási Hivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák 
körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezettel és az alábbiak szerint javasolja a 
körzethatárok kialakítását: 
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola beiskolázási körzete: Úrkút település 
teljes közigazgatási területe. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2019. február 15. 


