
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/80-14/2018 

MEGHÍVÓ 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 11-én (csütörtökön) 16.10 órai 
kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére. 

 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 
 

 
Napirendi pontok: 

 
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 

 
Napirendi pontok tárgyalása után: 

1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak). 
 
   Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2018. október 8.                                       
 

Fülöp Zoltánné  
polgármester 
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Szám: URK/80-14/2018       1. napirendi ponthoz 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 11-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Bölcsőde vezetői pályázat kiírása 
 
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. december 29-én kelt támogatói 
okirata alapján a „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása” jogcímen 9.619.841.-
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
 
A bölcsőde 2019. január 1-jei indításához szükséges a működési engedély iránti kérelem 
benyújtása a Veszprém Megyei Kormányhivatal felé. 
 
A kérelem kötelező mellékleteként szükséges benyújtani a leendő alkalmazottak nyilatkozatát 
a jogviszony létesítéséről. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
(Rendelet) rendelkezik a mini bölcsőde működtetéséhez szükséges személyi feltételekről.  
 
A Rendelet rögzíti, hogy 1 fő kisgyermeknevelő mellett 1 fő dajkát kötelező alkalmazni. 
Tekintettel azonban arra, hogy önálló intézményként fog működni a bölcsőde, illetve a 
helyettesítést is szem előtt kell tartani, tovább 1 fő kisgyermeknevelőt szükséges alkalmazni, 
aki heti 20 órában a vezetői feladatokat is ellátja. 
 
A bölcsőde vezetőnek az Önkormányzat lesz a munkáltatója, így az álláspályázatot is neki 
szükséges kiírnia. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek az 1. melléklet szerinti álláspályázatot kiírni. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2018. október 8.      
  
         Fülöp Zoltánné 
         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 

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



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 hozzájárul-

e, 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 
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 11-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása projekthez kapcsolódó döntés 
 
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. december 29-én kelt támogatói okirata 
alapján a „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása” jogcímen 9.619.841.-Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. 

A pályázatban az építészeti feladatok kivitelezésére biztosított 6.788.621.-Ft támogatási összeget az 
önkormányzatnak 357.296.-Ft önrésszel kell kiegészíteni.  

Ez az összeg tartalmazta az építészeti előkészítő terv költségét is, így a kivitelezésre rendelkezésre álló 
összeg, azaz a beszerzés bruttó értéke 7.009.917.-Ft. 

A kivitelezési feladatok ellátására a beszerzési szabályzatunk alapján 3 árajánlat bekérésére került sor 
2018. szeptember 26-án. 

Az ajánlattételi határidő 2018. október 8. 12 óra volt, minden ajánlattétel határidőben megérkezett. 
A kivitelezési feladatok ellátására az alábbi árajánlatok érkeztek: 

Ajánlattevő nettó ár (Ft) ÁFA (Ft) bruttó ár (Ft) 

PRO-DI-GE Építőipari és Szolgáltató Kft 6.054.488 1.634.712 7.689.200

Sutyi-Bau Hungary Építőipari és Szolgáltató Kft 6.307.250 1.702.958 8.010.208

HANFEST Építőipari és Szolgáltató Bt 5.582.610 1.507.305 7.089.915

Az ajánlatkérés során meghatározott bírálati szempont (legalacsonyabb árajánlat) és az érvényes 
árajánlatok alapján javaslom a bruttó 7.089.915.-Ft összegű árajánlatot tevő HANFEST Építőipari és 
Szolgáltató Bt (8312 Balatonederics, Kültelek 2/A.) árajánlatát elfogadni és a támogatást, illetve az 5 
%-os önrészt 79.998.-Ft összeggel kiegészíteni a gazdasági tartalék terhére. 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2018. október 8.   

Fülöp Zoltánné  
        polgármester 
 

Határozati javaslat 
 
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 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 11-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése Úrkúton” című projekthez kapcsolódó döntés 
 
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00011 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
Úrkúton” című projekthez kapcsolódóan az építész műszaki ellenőri feladatok ellátására a beszerzési 
szabályzatunk alapján 3 árajánlat bekérésére került sor 2018. szeptember 21-én. 
 
Az ajánlattételi határidő 2018. október 1. 12 óra volt, minden ajánlattétel határidőben megérkezett. 
 
A villamos műszaki ellenőri feladatok ellátására az alábbi árajánlatok érkeztek: 
 

Ajánlattevő nettó ár (Ft) ÁFA (Ft) bruttó ár (Ft) 

Freund Tamás egyéni vállalkozó 200.000 0 200.000

Kántor Miklós egyéni vállalkozó 170.000 0 170.000

Sági Tamás egyéni vállalkozó 190.000 0 190.000

 
Az ajánlatkérés során meghatározott bírálati szempont (legalacsonyabb árajánlat) és az érvényes 
árajánlatok alapján javaslom a bruttó 190.000.Ft összegű árajánlatot tevő Kántor Miklós (8227 Felsőörs, 
Kertvég u. 10.) árajánlatát elfogadni. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2018. október 8. 
        Fülöp Zoltánné  
        polgármester 
 

Határozati javaslat 
 
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16-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 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Úrkúton” című projekt 
lebonyolításához biztosított pályázati forrás terhére biztosítja. 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban foglalt feladatok 
ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: szerződéskötésre azonnal 


