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MEGHÍVÓ 

 
Úrkút Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 2014. március  27.-én 

(csütörtökön) 17, 00 órai kezdettel  ülést tart, me lyre meghívom. 

 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal  – tanácskozó terem. 

 

    Napirendi pontok tárgyalása el őtt:  

a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról. 

                        Előterjesztő:  polgármester      

b) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 

Előterjesztő: polgármester      

                              Napirendi pontok  : 

1) Beszámoló Úrkút Község közbiztonsági helyzetéről. 

 Előterjesztő: Rendőrkapitányság – körzeti megbízott 

 

2) Úrkút Község Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve. 

Előterjesztő: polgármester 

3) Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) 
önkormányzati rendelet 4. függelék módosítása. 

 Előterjesztő:  polgármester 

4) Szándéknyilatkozat az Úrkúti Községi Önkormányzat fenntartásában működő 
Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda intézmény átszervezéséről. 

Előterjesztő: polgármester 

5) Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda intézményben, a 2014/2015-ös nevelési évre 
az óvodai beíratás időpontjának meghatározása.  

Előadó: polgármester 

6) Iskolaszék megszüntetésének bejelentése. 

          Előterjesztő: polgármester 
 



7) Testvér települési kapcsolat kiépítése Oberpleichfeld településsel.  
 
Előadó: polgármester 
 

8) Vegyes ügyek. 
a) Az általános iskolába járó gyermekek szüleinek kéréséről szóló előzetes 

állásfoglalás. 
Előadó: polgármester 

                        
Napirendi pontok tárgyalása után: 
 
                Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben van). 
 
   Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2014. március 21.                                       

                                                              Fülöp Zoltánné polgármester 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2014. március 3-ai testületi ülés óta végzett munkájáról a 
képviselő-testület 2014. március 27-ei ülésére 

 
 

1) A szennyvízberuházást folyamatosan figyelemmel kísértem a 
projektmenedzserrel és a mérnökkel együttműködve.  

A szennyvíztelep próbaüzemének kezdő időpontját a mérnök március 
21-ére kitűzte, eredményéről, és annak függvényében a beruházáshoz 
kapcsolódó további folyamatokról a testületet az ülésen tájékoztatom. 

Adminisztratív téren a napokban elkészülnek a pályázatban 
rendelkezésre álló maradványösszegek igénybevételi lehetőségeinek 
kidolgozásai. A kidolgozás egyeztetésein mindig részt vettem.  

2) Az ivóvízberuházáshoz kapcsolódóan jelenleg sincs még áram a 
Bakonykarszt területén, így a közreműködő szervezetnél a támogatási 
szerződés módosítása folyamatban van. 

3) Az iskolába járó gyermekek szülei aláírásokkal alátámasztott kérést 
nyújtottak be, amely szerint ismételten kérik az iskola előtti biztonságos 
áthaladás technikai feltételeinek biztosítását. 

A kérés esetleges megoldási lehetőségeire tájékozódtam, információkat 
gyűjtöttem, mely alapján külön előterjesztésben kérem a testület 
előzetes állásfoglalását. 

4) A településrendezési terv módosításához kapcsolódóan a testület 
korábbi döntéséről a határozatot megküldtem a Virányi Építész 
Irodának, ők elkészítették a végleges anyagot, melyet végleges 
véleményezésre megküldtem az állami főépítésznek. 

5) A szeszgyár területén a katasztrófavédelem és a bánya képviselőjével a 
pincebeszakadást megtekintettük, a felmérés és a további omlásveszély 
elkerülése érdekében tehető megoldásokról az egyeztetések még 
tartanak. 

 

Úrkút, 2014. március  

        
        Fülöp Zoltánné 
         polgármester 



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

tel: 88/230-003, 507-030.   e-mail.: onkurkut@vnet. hu 

________________________________________________________________________ 

Szám:81-4/2014.  

JELENTÉS 

 a Képviselő-testülete 2014. március 27.-i ülésére. 

Tárgy : Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról. 

Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző 

Tisztelt Képvisel ő-testület! 

A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést adom: 

6/2014. (III.3.) önkormányzati határozat:  Az adósságkonszolidációban részt nem 
vett önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázatot határidőben a Jegyző 
elkészítette és az szintén határidőben beadásra került a MÁK felé. 

8/2014. (III.3.) önkormányzati határozat: A  vízkárelhárítási terv  189.500 Ft + ÁFA 
díjazás ellenében a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt-től (8315 
Gyenesdiás, Gödörházy A. u. 60.) megrendelésre került, a szerződéskötés 
megtörtént.  

10/2014. (III.3.)önkormányzati határzat : A Szavazatszámláló Bizottság 
megválasztott tagjai március 17.-én az esküt letették. 

Kérem fentiek szíves elfogadását. 

Úrkút, 2014. március  20.. 

 

                                                                     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:81-4/2014. 

 
 

E L Ő    T E R J E S Z T É S 
a Képvisel ő-testület 2014. március 27-i ülésére. 

 
 
Tárgy: Javaslat a  Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
 
Előterjesztés készítette:  Rostási Mária jegyző 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
A 2012. január 1. napjával hatályba lépett közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdése értelmében a 6. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti ajánlatkérő helyi önkormányzatok a költségvetési év elején, legkésőbb 
március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az 
adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 
 
A közbeszerzési tervben nem kell szerepeltetni a kivételi körbe tartozó és a 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket. A törvényhez fűzött indokolás 
szerint a közbeszerzési terv célja hogy az ajánlatkérők felmérjék az adott évre 
vonatkozó beszerzési igényeiket, és megelőzhető legyen a részekre bontás 
tilalmának megsértése, illetve a késedelmes vagy nem megfelelő eljárások 
megindítása. Az éves közbeszerzési tervnek jelentősége van a közbeszerzések 
ellenőrzése szempontjából is, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság vagy az 
illetékes ellenőrző szervek kérésére ajánlatkérők kötelesek azt megküldeni. 
A közbeszerzési terv közzétételét illetően a Kbt., illetve a végrehajtási rendeletei 
mintadokumentum alkalmazását nem írják elő, illetve a Kbt. a közbeszerzési tervben 
szerepeltethető információk, adatok körét nem határozza meg. A Közbeszerzési 
Hatóság elnökének tájékoztatója értelmében jogszabályi előírás hiányában elegendő 
és megfelelő a közbeszerzés tárgyának, a tervezett eljárás típusának, valamint az 
eljárás tervezett megindításának feltüntetése. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési tervet, valamint 
annak módosításait annak elfogadását követően az ajánlatkérő a Kbt. 31. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 
Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban való közzététel 
valamely okból nem lehetséges a saját honlapján – haladéktalanul köteles 
közzétenni. 



 Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzési 
eljárást, feltéve, hogy azt a tervben később megfelelően szerepeltette. Ezen 
túlmenően ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amely nem 
szerepelt a közbeszerzési tervben, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési 
igény vagy egyéb változás miatt merült fel. 
 
Kérem az előterjesztést megvitatását és az alábbi határozati-javaslat elfogadását. 
 
Úrkút, 2014. március 4. 
 
                                                                                Fülöp Zoltánné 
                                                                                polgármester 
 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete Úrkút Község önkormányzata 
2014. évi Összesített Közbeszerzési Tervét a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
Felelő: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2014.ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 
Közbeszerzés tárgya Irányadó eljárás 

rend 
Tervezett eljárás 
típus 

Eljárás 
tervezett 
megindítása 

I.Árubeszerzés     
II.Építési beruházás     
2014. évi nem 
engedélyköteles 
útfelújítások 

nemzeti eljárásrend Kbt. 122/A. §  
szerinti hirdetmény 
nélküli eljárás 

2014. II. 
negyedév 

Sportcsarnok előtti tér 
felújítása,és 
akadálymentes 
bejárat készítése 

nemzeti eljárásrend  
Kbt. 122/A. §  
szerinti hirdetmény 
nélküli eljárás 

2014.II. 
negyedév 

Béke utcában 
csapadékvíz elvezető 
árok felújítása 

nemzeti eljárásrend Kbt. 122/A. §  
szerinti hirdetmény 
nélküli eljárás 

2014.III. 
negyedév 

III.Szolgáltatás 
megrendelése 

   

 
Jóváhagyta Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  …./2014. (III….) 
számú határozatával. 

Úrkút, 2014. március  ….  

 

         Fülöp Zoltánné                                      Rostási Mária 

         polgármester                                             jegyző 

 

 

 



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

tel: 88/230-003, 507-031. 

                            e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu 

 

Szám:81-4/2014. 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2014. március 27.-i  ülésére 

 
Tárgy: az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló10/2013. (IV. 
30.) önkormányzati rendelet 4. függelék  módosítása. 
 
Előterjesztést készítette : Rostási Mária jegyző 
- 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő–testülete az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 10/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban:SZMSZ) 2013. április 29-i ülésén fogadta el. 
A Magyar Államkincstár 2014. január 5. napján kelt levelében tájékoztatást küldött 
arról, hogy 2013. december 29-én a Magyar Közlöny 220. számában megjelent az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) módosítása, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM 
rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet). 
A Magyar Államkincstár által vezetett, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett 
államháztartási szakfeladat kódok 2013. december 31-i hatállyal minden törzskönyvi 
alany tekintetében hivatalból indított eljárás keretében lezárásra kerültek. 
Az államháztartási szakfeladatok helyett új, kormányzati funkció kódokat kell 
feltüntetni az alapító okiratban, mely az önkormányzat esetében a szervezeti és 
működési szabályzat. 
A szakfeladat kódok törléséről, valamint a megfeleltetés eredményeképpen a 
nyilvántartásba bejegyzett, új kormányzati funkció kódokról a kincstár határozatban 
értesítette az irányító szerveket. 
Fentiek alapján az SZMSZ alaptevékenységeket tartalmazó 4. függelékét a 
kormányzati funkció kódokkal módosítani szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő–testülete 



-  az Úrkút Község Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 30.) önkormányzati 
rendeletének 4. függeléke helyébe jelen határozattal elfogadott 4. függelékét 
helyezi. 

- felhatalmazza a Jegyzőt hogy a módosítást tartalmazó 
okiratot és a törzsadattári nyilvántartás adatlapjait a Magyar Államkincstár 
részére küldje meg. 
 

Határidő: 2014. április 10. 
Felelős: jegyző 
 
Úrkút, 2014. március 14. 

Fülöp Zoltánné polgármester 
 
 
 

4.függelék a 10/2013. (IV.30) önkormányzati rendelethez 
 

Az Önkormányzat alaptevékenysége 
 
 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

011220  Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320  Köztemető-fenntartás és működtetés 

013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó  

  tevékenységek 

016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

045120  Út, autópálya építése 

045160                    Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

063020  Víztermelés, kezelés, ellátás 

064010  Közvilágítás 

066020  Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111  Háziorvosi alapellátás 



072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás 

074031  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás 

081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081041  Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és 
támogatása 

091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

091130  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096010  Óvodai intézményi étkeztetés 

096020  Iskolai intézményi étkeztetés 

107051  Szociális étkeztetés 

107052  Házi segítségnyújtás 

107054  Családsegítés 

052080  Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

063080  Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, 
üzemeltetése 

082091  Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

041232  Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 

041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236  Országos közfoglalkoztatási program 

082044  Könyvtári szolgáltatás 

109010                    Szociális szolgáltatások igazgatása 
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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:81-4/2014. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 a Képviselő-testület 2014. március 27.-i ülésére. 
 

 
Tárgy: Szándéknyilatkozat az Úrkúti Községi Önkormányzat fenntartásában működő 
            Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda intézményátszervezéséről. 
 
Előterjesztést készítette : Rostási Mária jegyző 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § 
(1) bekezdése szerint 2013. január 1-től – az óvodai nevelés kivételével – az állam 
gondoskodik az alapfeladatok ellátásáról. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 6. pontja értelmében a helyi önkormányzat feladata a helyi közfeladatok 
körében gondoskodni az óvodai ellátásról. Úrkút község e feladatának az Úrkúti 
Napközi Otthonos Óvoda fenntartásával és működtetésével tesz eleget. 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2002-ben  hajtott végre átszervezést az 
intézményben. Az elmúlt évek alatt összegyűjtött tapasztalatok, jogszabályi, valamint 
az óvoda életében bekövetkezett változások az  óvoda ismételt 
intézményátszervezését indokolják. 
 

1) Óvoda névváltoztatása 
 
Az úrkúti óvodában hosszú évek óta folyik a kétnyelvű (magyar-német)  nemzetiségi 
nevelés, ezért több helyen nemzetiségi óvodaként van nyilvántartva az intézmény, 
ezért célszerű, hogy ez az óvoda nevében is szerepeljen. 
 
Az Nkt. 4. § (értelmező rendelkezés) 11. pontja alapján intézményátszervezés 
minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat 21. § (3) bekezdés c)-j) 
pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont 
értintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges. 
Az Nkt. 21. § (3) bekezdése szerint „A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai 
alapdokumentuma tartalmazza: 

a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét, 
b) az intézmény – külön jogszabályban meghatározott – hivatalos nevét, 
c) az intézmény típusát, 
d) az intézmény feladatellátási helyét, 
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da) székhelyét 
db) tagintézményét, 
dc) telephelyét, 

e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, 
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 

tanulólétszámot…” 
 
 

Mint a fentiekből is látható, az óvoda nevének változása intézményátszervezésnek 
minősül. 
Az óvoda alapító okirata szerint az intézmény jelenlegi hivatalos neve:Úrkúti Napközi 
Otthonos Óvoda, mely jelenleg nem felel meg az érvényes jogszabályoknak. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban:Rendelet) 
123. §-a a köznevelési intézmény hivatalos nevét az alábbiak szerint szabályozza: 

(1) A köznevelési intézmény a működése során kizárólag olyan nevet használhat, amely megfelel 
az e rendeletben meghatározottaknak és – a (2) bekezdés e) pontját kivéve – szerepel a 
köznevelési intézmény alapító okiratában. 

(2) A köznevelési intézmény 
a) hivatalos nevet, 
b) többcélú intézmény esetében a hivatalos névből képzett rövid nevet, 
c) tagintézmény esetében a hivatalos név vagy a rövid név feltüntetésével képzett 

tagintézményi nevet, 
d) az a)-c) pont szerinti nevet nemzetiségi vagy nemzetközi nyelven, 
e) röviditett neve 

használhat. 
(3) A köznevelési intézmény hivatalos neve az az egyedi, megkülönböztetésre alkalmas és az 

ellátott feladatokat tükröző, jogszabály szerinti megnevezésekből álló elnevezés, amely kifejezi 
azt a tevékenységet, amelyre az adott köznevelési intézményt létrehozták.  

 
Úrkút Község Önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmény jogszabály 
szerinti megnevezése: óvoda. 
 
A Rendelet 125. §.-a az intézmény egyedi elnevezését is szabályozza: 
(1)  Egyedi elnevezésként bármilyen megnevezés adható, ha az nem megtévesztő vagy a használatát 
más jogszabály nem tiltja. Az egyedi elnevezés a köznevelési intézmény hivatalos nevében az ellátott 
feladatokat tükröző jogszabály szerinti megnevezések előtt áll, és elősegíti a köznevelési intézmény 
azonosítását és más, azonos vagy hasonló tevékenységet folytató intézménytől való 
megkülönböztetését.  
(2) Egyedi elnevezésként  
a) kiemelkedő tevékenysége alapján ismert személy neve,  
b) tárgynév,  
c) földrajzi név,  
d) feladatellátási hely szerinti település neve,  
e) közterület neve,  
f) fenntartó neve,  
g) mese-, mitológiai szereplő, irodalmi alak neve,  
h) kifejezés, jel, jelölés vagy mozaikszó  
adható.  
126. § (3) Ha a köznevelési intézményben folyó nevelés, oktatás - részben vagy egészben - 
nemzetiségi vagy más idegen nyelven folyik, a köznevelési intézmény nevét két nyelven, magyarul és 
a nemzetiségi nyelven, vagy magyarul és a másik idegen nyelven is meg kell határozni.  
 
Figyelemmel a fentiekre Úrkút Község Önkormányzat fenntartásában működő óvoda 
elnevezését az alábbiak szerint javaslom módosítani: Úrkúti Német Nemzetiségi 
Óvoda. 
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2) Egyéb változások 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda a jelenlegi alapító okirat szerint 3 csoporttal 
működik, a felvehető gyermekek létszáma: 75 fő. Az óvodapedagógusok száma 6 fő, 
a dajkák száma: 3 fő 
 
Az Nkt. 2. mellékletének 2013.szeptember 1.-i változása következtében mivel az 
úrkúti óvodában a csoportok száma 3, ezért 1 fő pedagógiai asszisztens került 
alkalmazásra. Az Nkt.1. melléklete alapján, az 51-200 gyermeklétszámhoz (az úrkúti 
óvodában jelenleg 59 fő a gyermeklétszám)  1 fő intézményvezető-helyettes került 
alkalmazásra. 
 
Az állami támogatások 2014. évi igénylésekor,  2013. novemberében történt felmérés 
alapján az óvoda 2014. év első 8 hónapjára 58 fős gyermeklétszámot adott le, mely 
alapján az óvodapedagógusok elismert létszáma 5,7 fő, 2014. év következő 4 
hónapjára  49 fős gyermeklétszámot adott le, mely után az óvodapedagógusok  
elismert létszáma 4,9 fő. 
 
Az óvodapedagógusok heti munkaideje 40 óra, melyből az Nkt. 62. § 
(5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 
teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 
intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával 
köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását 
maga jogosult meghatározni.  
 (7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 
arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között.  
(8)  Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes 
óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó 
részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb 
pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai 
segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.  
 
Az Nkt. 5. melléklet egységesen az intézmény gyermek- illetve tanulói létszáma 
alapján adja meg a vezetőkre és vezető-helyettesekre vonatkozó kötelező 
óraszámokat az egyes intézménytípusoknál. Az úrkúti óvodánál a vezető heti 
óraszáma 50-199 fő gyermeklétszámnál 10 óra, a vezető-helyettesnél 24 óra. 
Az Nkt 69. § (5) bekezdése szerint „(5) A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje 
felhasználását és beosztását, az 5. mellékletben foglalt tanórák, foglalkozások megtartásának 
kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni.  
 A csoportban töltendő óraszámon felül az Nkt. 69. § (1-4) bekezdése írja elő a 
köznevelési intézmény vezetőjének kötelező és egyéb feladatait. 
 
Az óvodavezető az intézményben várható gyermeklétszám alakulásáról az alábbi 
adatokat szolgáltatta: 
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2013. 12. 31.-i létszám  59 fő 

2014. 08. 31-ig jön +6 fő 

2014. 09. 01-én iskolába megy -15 fő 

2014. 09. 01.-i létszám    50 fő 

  

2014. 12. 31-ig jön + 5 fő 

2014. 12. 31.-i létszám  55 fő 

2015. 08. 31-ig jön .  5 fő 

2015. 09. 01-én iskolába megy -20 fő 

2015. 09. 01. létszám 40 fő 

  

2015. 12.31-ig jön 8 fő 

2015. 12. 31.-i létszám  48 fő 

2016. 08. 31-ig jön + 20 fő 

2016. 09. 01.-én iskolába megy  -14 fő 

2016. 09. 01-i létszám  54 fő 

  
  
Fentiek alapján a 2014/2015-ös nevelési évben 55 fő, a 2015/2016-os nevelési 
évben 48 fő, a 2016/2017-es nevelési évben 54 fő a gyermeklétszám. 
 
Az Nkt. 4. melléklete alapján az óvodai csoportokban a minimum gyermeklétszám 13 
fő, a maximum 25 fő, az átlag létszám pedig 20 fő. 
 
Az Nkt 24. § (7) bekezdése alapján:”(7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi 
csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, 
iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási 
év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az 
indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, 
tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az 
óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá 
szakképző iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő 
megszűnése miatt az érintett osztály, csoport létszáma a minimális létszám alá csökkent, és 
átszervezéssel - a tanulóra háruló aránytalan teher nélkül - nem alakítható ki a minimális létszámot 
elérő létszámú osztály, csoport.”  
E jogszabályi helyre való hivatkozással, figyelemmel a gazdaságosságra, a 
következő nevelési években két csoport 30-30 fővel elegendő lenne a 
gyermeklétszámhoz. Ez azonban az óvodában a személyi állomány (létszám) 
csökkentését is magával hozná. (2 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 
1 fő dajka,  és az óvodavezető helyettes)  
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3) Az átszervezési eljárás lépései: 
 

1. szándéknyilatkozat – elvi döntés 
2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása 
3. döntés 
4. intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása 
5. nyilvántartás átvezetése 

 
1.szándéknyilatkozat 
Az Nkt. rendelkezéseiből következően a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia 
(elvi döntést) a tervezett szándékáról. 
A szándéknyilatkozat képezi a véleményeztetési eljárás alapját. 
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó dönt a köznevelési 
intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, 
átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, fenntartói 
jogának átadásáról. 
Az Nkt. 83. § (3) bekezdés alapján a véleményének kialakítása előtt beszerzi az 
intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülői szervezet, a nemzetiségi 
önkormányzat véleményét. 
 
2.véleményeztetési eljárás 
A vélemények kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a 
véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés 
meghozatalához rendelkezésre áll. A vélemény kialakításához – az információk 
hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani 
az érdekeltek részére.  
 
3.döntés az átszervezésről 
A véleményezési eljárást követően dönthet a Képviselő-testület az intézmény 
átszervezéséről. 
Az Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó tanítási évben, továbbá – a július-
augusztus hónapok kivételével – nevelési évben 

a) óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja 
át, 

b) óvodai csoportot nem szervezhet át és nem szüntethet meg, 
c) óvodai feladatait nem változtathatja meg. 

 
Az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett 
végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést 

a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,  
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: 

ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, 
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás 

c) a nevelési oktatási intézmény megszüntetésével, 
d) az alapfokú művészeti iskolában a tanszak indításával és megszüntetésével 

kapcsolatban. 
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A (7) bekezdésben fel nem sorolt egyéb átszervezésre vonatkozó döntések 
határideje július utolsó munkanapja. 
 
Amennyiben a Képviselő-testület az átszervezés mellett fejezi ki szándékát, úgy 
az egyeztetések április hónapban lefolytathatóak, tehát a döntést még a nyári 
szünet előtti testületi ülésen meg tudja hozni a Képviselő-testület. A döntést 
követően kerülhet sor az intézményi dokumentumok, szabályzatok, táblák és 
bélyegzők módosítására és a nyilvántartások (MÁK, KIR, stb) átvezetésére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
megfelelő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2014. március 19. 
 
 
                                                                           Fülöp Zoltánné 
                                                                           polgármester 
 
 

 Határozati javaslat 
I. 

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi azt a szándékát, hogy a 
fenntartásában működő Úrkúti Napközi Otthonos Óvodában 
intézményátszervezést hajtson végre az alábbiak szerint: 
 
a) Az óvoda neve: 
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 
8409 Úrkút, Mester u. … 
 
b)a jelenlegi 3 óvodai csoport helyett 2 óvodai csoportra való csökkentést. 
 
Felkéri a polgármestert a képviselő-testületi döntés meghozatalához szükséges 
véleményeztetési eljárás lefolytatásához 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

II. 
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a fenntartásában működő Úrkúti 
Napközi Otthonos Óvoda  
 

a) nevét nem kívánja megváltoztatni. 
b) a 3 óvodai csoport számát nem kívánja csökkenteni. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

tel: 88/230-003, 507-031. 

                      e-mail.: jegyzourkut @ vnet.h u onkurkut@vnet.hu 

 

Szám:81-4/2014. 

 
E l ő t e r j e s z t é s  

a Képvisel ő-testület 2014. március 27.-i  ülésére  
 

Tárgy : Az Úrkúti Napközi otthonos Óvoda intézményben, a 2014/2015-ös nevelési 
évre, az óvodai beíratás időpontjának meghatározása  
 
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Önkormányzat fenntartásában működik az Úrkúti Napköziotthonos Óvoda.  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja 
rendelkezik arról, hogy a fenntartónak dönteni kell az óvodába történő jelentkezés 
módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.  
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
20. § (1) bekezdése határozza meg, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 
20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartónak az óvodai beiratkozás idejéről, az 
óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját 
megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt kell közzé tenni a 
saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményeznie 
kell a fenntartásában működő óvoda honlapján.  
Ugyanezen szakasz (1a) bekezdése határozza meg, hogy a fenntartói 
közleménynek, hirdetménynek tartalmaznia kell:  
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év 
meghatározásáról,  
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,  
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,  
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható 
jogkövetkezményekről,  
e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a 
nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,  
f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok 
elérhetőségéről,  
g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,  



h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely 
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, 
valamint  
i) a jogorvoslati eljárás szabályait.  
 
A határozati javaslat alapján az óvodai beíratásra 2014. évben május 13-án és 14-én 
kerül sor, reggel 800 órától délután 16.00 óráig.  



A Rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az óvoda vezetője az óvodai 
felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására 
vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben  való 
részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén, az óvoda vezetője, a döntésről 
értesíti az előző óvoda vezetőjét.  
Az óvodavezetői döntés, írásban történő közlésének javasolt határideje, 2014. május 
30.  
A jogorvoslat benyújtásának javasolt határideje, a döntés kézhezvételtől számított 15 
nap.  
A jogszabályok alapján, tehát a fenntartó dönt az óvodai beiratkozás idejéről, 
továbbá az erről szóló döntésről és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről 
hirdetményt tesz közzé.  
Kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot a melléklettel együtt elfogadni.  
 
Úrkút , 2014. március 13..  
                     

 
                                                                         Fülöp Zoltánné 
                                                                         polgármester 
 



HATÁROZATI JAVASLAT  
Úrkút Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
…/2014. (…….) önkormányzati határozata  
az Úrkúti Napközi otthonos Óvoda intézményben, a 2014/2015-ös nevelési évre, az 
óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról  
 
Úrkút Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Úrkúti 
Napközi otthonos Óvoda intézményben, a 2014/2015-ös nevelési évre, az óvodai 
beíratás időpontjának meghatározása” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta:  
1.Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Úrkúti Napközi otthonos 
Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évre történő óvodai beíratás időpontját 2014. 
május 13-én és 14.-én, 8 – 16 óra közötti időtartamban határozza meg.  
 
2. Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a felvételi, 
átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2014. május 30-ig értesíti a szülőket. A 
döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati 
kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz.  
 
3. A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodai beíratással kapcsolatos hirdetmény 
szövegét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.  
 
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a helyben szokásos módon 
gondoskodjon arról, hogy az óvodai beiratkozás rendjéről, az erről való döntés és a 
jogorvoslat benyújtásának határidejéről hirdetmény jelenjen meg.  
 
Felelős: 2. pontban:  vezető óvónő  
4. pontban:  jegyző  
Határid ő: 2. pontban: 2014. május 30.  
4. pontban: 2014. március 28.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HIRDETMÉNY 
 

ÓVODAI BEÍRATÁS 
 

Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek 
gyermeke a harmadik életévét 2014. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2014/15. 
nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek) hogy a 
fenntartásában működő  Úrkúti Napközi Otthonos Óvodában:  
 
1. A 2014/2015. nevelési évre az óvodai beíratás id őpontja:  
2014. május 13.-án és 14-én (kedd, szerda) 8.00-16.00 óra  
 
2. A beíratás helye : Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda, 8409 Úrkút, Mester u. 1. 
 
3. Az óvoda felvételi körzete: Úrkút község közigazgatási területe. (Betöltetlen 
óvodai férőhelyek erejéig a környező települések közigazgatási területe.)  
 
4. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:  
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,  
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány.  
 
6. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2014. május 30-ig 
írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.  
 
7. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati 
kérelemmel fordulhat Úrkút Község Önkormányzata Jegyzőjéhez. A kérelmet 
írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a 
kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a 
nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.  
 
8. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2 4. § (3) bekezdése alapján a 
gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét  betölti, a nevelési év 
kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!  
 
9. A szabálysértésekr ől, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerr ől szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alap ján az 
a szülő vagy törvényes képvisel ő, aki a szül ői felügyelete vagy gyámsága alatt 
álló gyermeket kell ő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.  
 

 

 



 

 



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

tel: 88/230-003, 507-031. 
    e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu  

 
Szám:81-4/2014. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 a Képviselő-testület 2014. március 27.-i ülésére. 
 

 
Tárgy : Iskolaszék megszüntetésének bejelentése. 
 
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző 
 
 
Tisztelt Képviselő-testülete! 
 
A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Igazgatója 2014. 
március 11.-i megkeresésében bejelentette, hogy az 1994. február 24.-én megalakult 
Iskolaszéket feloszlatták, mivel a nemzeti köznevelésről szóló 2013. évi CXXXVII. 
törvény  minden iskola számára kötelező feladatául szabta az Intézményi Tanács 
megalakítását. 
 
Az általános iskola Szülői Munkaközössége és a Nevelőtestület egyhangúlag 
megszavazta az Iskolaszék megszüntetését.  
 
Mivel az Önkormányzat is delegált tagokat az Iskolaszékbe, javaslom a 
megszüntetés tudomásulvételét, és a határozati javaslat elfogadását. 
 
Úrkút, 2014. március 17. 
 
 
                                                                   Fülöp Zoltánné 
                                                                   polgármester 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Hauser 
Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Iskolaszéke megszűnt. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

tel: 88/230-003, 507-031. 
    e-mail.: jegyzourkut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu  

 
Szám:81-4/2014. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 a Képviselő-testület 2014. március 27.-i ülésére. 
 

 
Tárgy :Testvér települési kapcsolat kiépítése Oberpleichfeld településsel. 
 
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Községünkben nincs hagyománya a külföldi testvér-települési kapcsolatoknak, ezért 
a közeljövőben szeretnénk ezt létrehozni. Bár az önkormányzat forrásai 
korlátozottak, mégis fontos szempont, hogy – elsősorban az egyesült Európa 
nemzeteivel, településeivel – testvér-települési kapcsolatokat építsünk ki a kulturális, 
majd később a gazdasági együttműködések ápolása céljából. Az Európai Unió célja 
között szerepel a gazdasági, a társadalmi és a területi kohézió, valamint a tagállamok 
közötti szolidaritás előmozdítása.  Egy testvér-települési kapcsolatnak eleinte és 
elsősorban kulturális hozadéka van. A testvértelepülések programjai segítenek 
megismerni az európai népek életét és kultúráját, ezzel szorosabbra fűzve a 
kapcsolatot, az úrkúti polgárok és más nemzetek népei között – így segítve a már 
említett Uniós célt, a tagállamok közötti szolidaritás előmozdítását. 
 
A Németországi Oberpleichfeld Polgármestere 2014. március elején e-mail útján 
megkereste az úrkúti önkormányzatot egy partnerkapcsolat kialakítása  céljából.(A 
teljes német nyelvű e-mail és fordítása az előterjesztés mellékletét képezi.) Röviden 
bemutatta a német települést: 
 
„Oberpleichfeld egy attraktív település, 1100 fő lakóssal és kb 12 km-re van 
Würzburgtól – egy szép borúton – mely ismert a Frank borról. Oberpleichfeldben van 
egy sportegyesület, zenekar, Vöröskereszt, tűzoltóság, női egyesület, egy Bajtáris 
Egyesület, egyházi képviselő-testület. Fentieken túl gyermekes családoknak: 
bölcsőde, óvoda, ifjúsági központ, Raiffeisenbank. Továbbá 20  kereskedelmi egység 
(pl. elektronikai bolt,kertészeti bolt, autósbolt). Vannak nagyon szép épületek: ilyen a 
Városháza, a Plébánia, a Tűzoltó csarnok, Sportcsarnok.” 
 
Fentiekhez hasonlóan kérésükre Úrkút település is bemutatásra került részükre. 
 
Magyarország Alaptörvényes 32. cikkének k) pontja alapján a helyi önkormányzat 
„szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdek-képviseleti szövetséget 



hozhat létre, feladat- és hatáskörében együttm űködhet más országok helyi 
önkormányzatával , és tagja lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek:” 
 
Az együttműködés, a kapcsolatfelvétel lehetséges útjai az mellett, hogy a német 
nyelvtudást is erősíteni lehet: 

- találkozók elősegítése a két település között 
- tapasztalatcsere a képviselő-testületek és a hatóságok között 
- együttműködés elősegítése intézmények, szervezetek, vállalkozók között 
- együttműködés az oktatás, sport és kultúra területén 

 
Ezek alapján, és az Oberpleichfeldi önkormányzattal való együttműködéssel a 
testvér-települési szerződés-tervezet is  elkészíthető lesz.  
Meg kell jegyezni azt is, hogy az együttműködés bármilyen formája anyagi 
erőforrások igénybevételével is jár. Amennyiben az együttműködés mellett foglal 
állást a Képviselő-testület, úgy e célra egy bizonyos összeget biztosítani szükséges 
az önkormányzat költségvetésében. (Úrkút-Oberpleicfeld kb 900 km) 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztést és a határozati javaslatot megtárgyalni, majd a megfelelő 
döntést meghozni szíveskedjenek. 
 
Úrkút, 2014. március 17. 
 
                                                                             Fülöp Zoltánné 
                                                                             polgármester 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

„A” 
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület  
  

a) a „Testvér települési kapcsolat kiépítése Oberpleichfeld településsel című 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadja 

b) szándékát fejezi ki a Németországi Oberpleichfeld Önkormányzatával való 
testvér települési kapcsolatfelvétel érdekében 

c) felhatalmazza a polgármestert, hogy a kapcsolatot -  a testvér-települési 
szerződés-tervezet elkészítése érdekében  - vegye fel Oberpleichfeld 
Polgármesterével. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. december 15. 
 

„B” 
 

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület a „Testvér települési kapcsolat 
kiépítése Oberpleichfeld településsel című előterjesztést megtárgyalta és a kapcsolat 
kiépítését nem támogatja. 



 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 
 
 
 

 



Községi Önkormányzat Polgármestere 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Tárgy: Az általános iskolába járó gyermekek szüleinek kéréséről szóló előzetes 
döntés 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Úrkút Község Önkormányzati Képvisel ő-testülete  
2014. március 27-ei ülésére  

 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 

Az úrkúti Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolába járó 
gyermekek szülei kérvényt nyújtottak be az iskola előtti biztonságos közlekedés és a 
parkolás megoldása érdekében. ( Kérelem mellékelve ) 

A már többször felmerülő probléma miatt - mint azt a polgármesteri tájékoztatóban is 
jeleztem - előzetesen tájékozódtam az esetleges megoldások módjáról, illetve anyagi 
vonzatáról. 

Ismételten megkerestem a Visibility Kft-t, akitől már 2011-ben is kértünk árajánlatot a 
prizmás gyalogátkelő kialakítására. Az akkori árajánlat előrejelző táblákkal, 24 órás 
led-es fényjelző táblával együtt 706.600 + ÁFA volt. 
Jelenleg is foglalkoznak külön napelemes figyelmeztető táblák kihelyezésével a 
közúti hatóság előírásait is egyeztetve. Konkrét árajánlat még nem érkezett, de 
szóbeli egyeztetésünk alapján ez darabonként kb.150-180 e Ft lenne. A testületi ülés 
idejéig konkrét kidolgozást ígértek, melyről tájékoztatást adok. 

Egy másik cégtől, a zalaegerszegi Elektron Kft-től is kértem árajánlatokat, szintén 
figyelmeztető táblákra, amely jóval magasabb kivitelezési összegeket tartalmaz ( 
alapkivitelben is 315 e Ft + járulékos költségek ) 

Kérem a T. Képviselő-testületet hozza meg elvi döntését, hogy az iskola kérelmével a 
továbbiakban is foglalkozzunk-e, mert akkor gondoskodni kell az árajánlatok 
konkretizálásáról, hogy végleges döntést tudjunk hozni. 

Úrkút, 2014. március  

        Fülöp Zoltánné 
         polgármester 

 
Határozati javaslat  

 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolába járó gyermekek 
szüleinek kérésével elviekben egyetért, a végleges döntés meghozatala érdekében 
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kivitelezési árajánlatok beszerzéséről. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő testületi ülés 


