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Polgármestere
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MEGHÍVÓ

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

2012. augusztus 30-án (csütörtökön) 17, 00 órai

 kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Községháza – tanácskozó terem.

   

 Napirendi pontok tárgyalása előtt: 

                   a.) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.

                        Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester                          

                   b.) Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

                        Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

   Napirendi pontok:

                  1./  Az Önkormányzat 2012 évi költségvetésének módosítása – rendelet-
                        tervezet.
                        Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                  2./ Az Önkormányzat 2012. I. félévi  költségvetésének végrehajtásáról
                       tájékoztató.
                       Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester  
                                       
                  3./ Az étkezési térítési díjakról szóló 7/2012. (III.27) rendelet    
                       módosításáról – rendelet-tervezet.
                       Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                                                     
                  4./  Vegyes ügyek:
                    
                   a.) Hauser Lajos Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.
                        Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

b.) Köztemető működtetésére Együttműködési megállapodás (tervezet).
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                        Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester      
                  
                   c.) Önkormányzati tulajdonú telkek megosztása,  magántulajdonú út 
                         vásárlása.
                         Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
                   
                    d.) Belső Ellenőrzési Társulás által megállapított KEOP pályázati támogatás 
                       felhasználásáról szóló jelentés.
                       Előadó: Rostási Mária jegyző                        
                      
                    e.) Faluvédő és Kulturális Egyesület – falu kútjának – felújítására tett 
                       javaslata.
                       Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

f.) Úrkút SK támogatás iránti rendkívüli kérelme.
                       Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

g.) Hauser Lajos Általános Iskola Igazgatójának jubileumi jutalom  
     átcsoportosítása iránti kérelme.
     Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

h.) Volt benzinkút mellett közvilágítás bővítése.
      Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                           
               
Napirendi pontok tárgyalása után:

                Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben van).

                

Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.

Úrkút, 2012. augusztus 24.                                                 

                                                                  

                                                                                Fülöp Zoltánné                                    

                                                                                 polgármester                                      
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

a 2012. június 25-ai testületi ülés óta 
hozott polgármesteri döntésekről, intézkedésekről

1.) Az ivóvíz távvezeték kiépítésére a nyertes ajánlattevővel a DUVIÉP 2000 Kft-vel a

szerződéskötés  2012.  július  10-én  megtörtént,  a  munkaterület  átadás-átvételi

eljárásra 2012. július 16-án sor került.

2.) A beruházáshoz kapcsolódóan a szolgalmi jog bejegyzésére vonatkozó 2008-ban

megkötött  megállapodások  alapján  kártérítési  összeget  kell  felajánlani  a

beruházással érintett ingatlantulajdonosok részére.

Ehhez  megkértem  az  Ajka  Polgármesteri  Hivataltól  az  adó-és

értékbizonyítványokat,  megtörtént  a  kártérítési  össszegek  megállapítása,  a

kártérítési értesítések és megállapodások kiküldése.

Az érintett tulajdonosok többsége elfogadta az értékbizonyítvány szerinti 20%-os

m2  ár  felfelé  korrigált  értéke  szerinti  kártérítés  összegét,melynek  kifizetése

folyamatban  van.  Két  esetben  még  tárgyalásokat  folytatunk  a  megegyezés

érdekében.

3.) A Jegyző  Asszony által  készített  pályázaton  nyertünk,  így az  önkormányzat  a

vízberuházáshoz  kapcsolódóan  az  EU  Önerő  Alapból  11.196.800.-  Ft

támogatásban részesül, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.

4.) A  Plébános  Úrral  a  testület  temető  üzemeltetésével  kapcsolatos  döntéséről

személyes egyeztetést folytattunk, az együttműködésnek nem látta akadályát.  A

megállapodás megkötése érdekében külön előterjesztés készült.

5.) A  ravatalozó  átépítésére  vonatkozóan  külön  megbeszélést  kezdeményeztem

Lincz Miklós Úrral, aki a képviselő tagok által is ismert látványtervet készítette. A

testületi  ülést  követő  héten  az  általunk  kért  időpontban  készséggel  áll

rendelkezésünkre  az  elképzelések  pontosítása  érdekében.  Kérem,  hogy  addig

mindenki tekintse át a látványtervet és készítse össze javaslatait.

6.) A  telekmegosztás  miatt  –  a  nyári  szabadságolások  zökkenői  (  több  hetes

távollétek ) - ellenére mind a földhivatalnál, mind az építéshatóságnál megtörtént a

dokumentumok kikérése. A további ügyintézéshez szükséges intézkedések, döntés

érdekében külön előterjesztés készül.

7.) Az  esetleges  csatorna  és  vízszolgáltató  váltáshoz  kapcsolódó  lehetőségek

megismerése  érdekében  személyesen  felkerestem  Kugler  Gyula  Urat  a

Bakonykarszt vezérigazgatóját. 



A megküldött anyagok alapján javaslatot tesznek az általuk nyújatható üzemeltetési

lehetőségekről. 

8.) A rendőrség  felé  több  esetben  tettem  feljelentést  a  hétvégi  rendbontások  és

károkozások miatt,  a legutolsó feljelentésben pedig már nehezményeztem, hogy

folyamatosan  romlik  településünk  közbiztonsági  helyzete  és  a  bejelentések

ellenére nem tapasztalható falunkban rendőrségi jelenlét. A feljelentést követően

Tímár Krisztián Úr felkeresett és ígéretet tett, hogy külön intézkedési sorozatban

próbálják  a  rendbontásokat  megelőzni,  ennek  ellenére  javasoljuk  a  rendőrség

képviselőinek  meghívását  egy  külön  egyeztető  megbeszélésre,  ahol

ismertethetnénk problémáinkat, és azok orvoslására megoldást kereshetnénk.

9.) A faluvégi árokrendszer felújítására egyeztetést folytattam Várbíró Tamással és

csak a csatornaberuházás adott szakaszon történő megvalósítása után célszerű az

önkormányzati kivitelezés megvalósítása.

10.)Kiss Úrral többször felvettem a kapcsolatot a Rákóczi utcai közvilágítás bolt felőli

oldalán  történő  fejlesztésének  átdolgozása  érdekében,  az  előzetes  terveket

augusztus  21-ére  ígérte.  Amennyiben  sürgetésemre  elkészül,  akkor  külön

előterjesztés nyújtok be a testületi ülésen.

11.) Az  Őskarszt  területének  felújítása  a  Nemzeti  Park  Igazgatósággal  folytatott

személyes  egyeztetéseket  követően  a  Faluvédő  Kultrulás  Egyesület  aktív

tagjainak, az önkormányzat közfoglalkoztatottainak és a Nemzeti Park dolgozóinak

közreműködésével  elkészült.  A  nemzetközi  delegáció  a  Geopark  program

keretében  augusztus  14-én  helyszíni  bejárást  tartott,  melynek  eredményéről

szeptemberben  várható  döntés.  Együttműködésünk  eredményeként  az

önkormányzat megkapta a Geo-partner elismerést, melyre büszkék lehetünk.

12.)Mind  a  csatornaberuházás,  mind  az  ivóvíz  távvezeték  építése  zajlik.  A

kivitelezések  folyamatos  egyeztetése  érdekében  heti  rendszerességgel

kooperációt tartunk.

Úrkút, 2012. augusztus 

Fülöp Zoltánné
 polgármester



Községi Önkormányzat Polgármestere

8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.

JELENTÉS

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. augusztus 30.-i ülésére.

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést adom:

43/2012. (V.31.) önkormányzati határozat: Az önkormányzat által vállalt költségek 
a 2012. évi gyermeknap megrendezése során felhasználásra került.

45/2012. (VI.25.) önkormányzati határozat: Az Úrkút ivóvíz ellátás biztonságának 
javítására vonatkozó képviselő-testületi döntésnek megfelelően a DUVIÉP 2000 
Építőipari és Szolgáltató Kft-vel a kiviteli szerződés megkötésre került, a Támogatási 
szerződésben foglalt építési költségen felüli részt az önkormányzat költségvetésében
biztosította.

46/2012. (VI.25.) önkormányzati határozat: Kiss Imréné és házastársa Kiss Imre 
Úrkút Csokonai u. 1. sz. alatti lakósokkal a lakás-bérleti szerződés megkötésre került.

47/2012. (VI.25.) önkormányzati határozat: A szennyvízcsatornázás érdekeltségi 
hozzájárulás csökkentéséről szóló testületi javaslatot a viziközmű társulat elfogadta.

Kérem a Jelentés megtárgyalását, majd elfogadását.

Úrkút, 2012. augusztus 24.

                                                                              Fülöp Zoltánné

                                                                              polgármester



E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2012. augusztus 30-ai  ülésére

Tárgy: 2012 évi intézményi térítési díjakról szóló 7/2012. (III.27.) rendelet 
módosítása.

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

 Úrkút Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)  biztosítja az óvodai 
és az iskolai tanulók, valamint a szociális és a felnőtt étkeztetést az Önkormányzat 
fenntartásában működő Napközi Otthonos Óvoda konyháján keresztül.

Azonban a 2012/2013. –as tanévtől kezdődően két szülő jelezte az iskola igazgatója 
felé, hogy gyermeke liszt-érzékeny és ezért ennek megfelelő étkeztetésre (ebédre) 
tartanak igényt. Mivel a napközi otthonos óvoda konyhája e feladatot nem tudja 
felvállalni, ezért javasolták, hogy az Ajkai Kórház konyháján keresztül bonyolítsa az 
önkormányzat az ilyen irányú étkeztetést. Személyes megbeszélés alapján – 
vásárolt élelmezés útján – külön szerződésben foglaltaknak megfelelően a Kórház a 
két liszt érzékeny tanuló részére az ebédet 407.- Ft + áfa értékben biztosítja. A 407.- 
Ft-tól a nyersanyag norma 228.- Ft + áfa.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
2012. január 01. napjától hatályos 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekek 
napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés) intézmény térítési díjának alapja  az 
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

Ebben az esetben költségnövelő tényező az, hogy az önkormányzatnak kell 
gondoskodnia arról, hogy Ajkáról a két ebéd  szállítása megtörténhessen. Ezt egy fő 
közfoglalkoztatott útján kell megoldani, melynek utazási költsége az idei évre 
vonatkozóan 40.000.- Ft beleszámítva az őszi és téli iskolai szünetet is. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjenek!

Úrkút, 2012. augusztus 12.

                                                                           Fülöp Zoltánné
                                                                           polgármester



Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi  CXXX. törvény előírja, hogy 2011. január elsejétől
előzetes  hatásvizsgálat  elvégzésével  fel  kell  mérni  a  szabályozás  várható
következményeit az alábbiak szerint:

„(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának

várható következményeit, és
c)  a  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és

pénzügyi feltételeket.”

A rendelet-tervezet várható hatásait tekintve kiemelendő, hogy negatív, gazdasági,
költségvetési kihatásai nem várhatók.

Környezeti és egészségi következményei nem relevánsak.

Az  adminisztratív  terhek  az  új  szabályozás  elfogadásával  nem  nőnek,  nem  is
csökkennek.

A  jogszabály  megalkotásának  szükségességét  a  gyermekek  védelméről   szóló
törvény 147.§-a bekezdése alapozza meg.

A jogszabály alkalmazásához a jelenlegi személyi létszám és állomány szükséges.
További tárgyi és többletet nem igényel a jogszabály alkalmazása, azonban az Ajkai
kórházból való diétás étel szállítása (utiköltség)  többlet pénzügyi terhet jelent. 

)





Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestületének

13/2012. (VIII.31.) rendelete 

az étkezési térítési díjakról szóló 7/2012. (III.27) rendelet módosításáról.

.

Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 147. 
§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. Az étkezési térítési díjakról szóló 7/2012. (III.27.) rendelet 2. §.-a kiegészül az alábbi (2) 
bekezdéssel

„(2) Általános iskolai tanulók diétás étkeztetésének térítési díja: 

nyersanyagnorma áfa összesen
Diétás ebéd 228 Ft 61 Ft 289 Ft

2.§.Ez a rendelet 2012. szeptember 3. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti.

Fülöp Zoltánné                                                                             Rostási Mária

polgármester                                                                                  jegyző

Kihirdetés napja: 2012. augusztus 31.

               Rostási Mária 

                 jegyző



INDOKOLÁS

1. §.

A  rendelet  1.  §-a  tartalmazza  az  Önkormányzat  fenntartásában  működő  Hauser  Lajos
Általános Iskola  liszt  érzékeny tanulóinak diétás  étkeztetésének az  Ajkai  Városi  Kórházzal
kötött  Megállapodás  alapján  alkalmazott  térítési    díjakat  az  étkezők  tekintetében.  A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  151. §. (3)
bekezdése  alapján  „A  gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  díjának  alapja  az  élelmezés
nyersanyagköltségének  egy  ellátottra  jutó  napi  összege.”   Az  óvodás  gyermekek  és  az
általános iskolai tanulók  csak a nyersanyag normát fizetik áfá-val növelten.

2. §.

E. §. rendelkezik a hatálybalépésről.

   

 





ELŐTERJESZTÉS

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. augusztus 30.-i ülésére.

Tárgy: A Hauser Lajos Általános Iskola  Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

Előterjesztést készítette: Rostási Mária  jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  úrkúti  önkormányzat  fenntartásában  működő  Hauser  Lajos   Általános  Iskola
Alapító Okiratának módosítása vált szükségessé az alábbi okok miatt:

1. 2011.  december  30.  napjával  hatályát  vesztette  Az államháztartásról  szóló
1992. évi XXXVIII. törvény, ezért az alapító okirat felvezető részében  már az
új, hatályos jogszabály vonatkozó paragrafusát kell feltüntetni.

2. Az Országgyűlés  által  2011.  december  23.-án  elfogadott  2011.  évi  CXCV.
törvény  Az  államháztartásról  (Áht.)  és  a  végrehajtására  kiadott
kormányrendelet  (Ávr.)  tartalmazza  az  önkormányzati  alrendszer
gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-től hatályos új szabályokat.  Ezek
alapján  az  elkülönülő  és  átlátható  gazdálkodás  érdekében  minden
költségvetési szerv részére az önkormányzat által választott számlavezetőnél
önálló fizetési számlát kellett nyitni, az új számlaszámot az alapító okiratban
szerepeltetni kell.

3. Az új  Munka törvénykönyvéről  szóló 2012. évi  I.  törvény is hatályba lépett,
azonban a régit is kell használni, ezért célszerű az alapító okiratot az új tv-el is
módosítani.

4. Kérdésként merült fel, hogy az iskolaotthonos oktatás miatt szükséges –e az
Alapító Okirat módosítása? A Magyar Államkincstár munkatársaival folytatott
konzultáció szerint,  mivel  nincs önálló szakfeladat száma az iskolaotthonos
oktatásnak és a feladattal  kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 852011
általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)
szakfeladaton  számolhatók  el  a  Nemzetgazdasági  Miniszter  „az
államháztartási szakfeladatok rendjéről” szóló tájékoztatója szerint, ezért nem
szükséges  az  alapító  okiratban  külön  szerepeltetni.  A  2012.  évi  normatív
állami  támogatások  mutatószám  felmérésének  ellenőrzése  során  már  a
Magyar Államkincstár kifejezetten ragaszkodott hozzá, hogy az iskolaotthonos
oktatás  szerepeljen  az  iskola  alapító  okiratában.  Mivel  az  iskolaotthonos
oktatásnak külön szakfeladat száma nincs, ezért javasolom, hogy az iskola
alapító  okiratában  a  852011  Általános  iskolai  tanulók  nappali  rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat mellett zárójelben jelenjen meg
(„ideértve az iskolaotthonos oktatást, nevelést is”).



Tisztelt Képviselő-testület!
. 

Kérem, hogy az előterjesztést és a  határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat

Úrkút Község önkormányzata Képviselő-testületének
…………./2012. (VIII.30) önkormányzati határozata
a Hauser Lajos Általános Iskola Alapító okiratának módosításáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Úrkúti  Hauser Lajos
Általános Iskola  (Úrkút,  Rákóczi u. 42. OM azonosító:  037068) Alapító
Okiratának  módosítását  e  határozat  1.  sz.  melléklete,  az  egységes
szerkezetű Alapító Okiratot a 2. sz. melléklet alapján elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt   
módosított alapító okiratot  a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 
Igazgatósága részére a törzskönyvi módosítás céljából küldje meg.

Felelős: polgármester, jegyző
      Határidő: azonnal

Úrkút, 2012.  augusztus 21..

                                                                                       Fülöp Zoltánné
                                                                                        polgármester



1. sz. melléklet
Törzskönyvi azonosító: 665757

Nyilvántartási szám: 1/2012

Hauser Lajos Általános Iskola
Alapító Okiratának

módosítása.

Úrkút Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a Hauser Lajos Általános Iskola  
2/2011. nyilvántartási számon lévő  alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat felvezető része ” Az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 88-94. §-ai, az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 8-16. §-a „szövegrész helyébe az alábbi 
szövegrész lép:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  8. §.-ában foglaltak 
alapján”

2. Az Alapító okirat 7. pontjában a „852011-1 Általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelés, oktatása (1-4 évfolyam)” szövegrészből az 1-4 évfolyam 
zárójelei törlésre kerülnek, és az 1-4 évfolyam mellett zárójelben rögzítésre 
kerül: („ideértve az iskolaotthonos oktatást, nevelést is”) szöveg.

3. Az alapító okirat 13. pontjában „a Munka törvénykönyvéről szóló módosított 
1992. évi XXII. törvény” szövegrész után „valamint a Munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény” szövegrésszel egészül ki.

4. Az Alapító Okirat 17.  pontja kiegészül a 17.1. és 17.2.  ponttal  az alábbiak 
szerint:
 „17.1. Számlavezető neve: OTP Bank Nyrt Közép-dunántúli Régió Ajkai Fiók 
8400 Ajka, Szabadság tér 18.”
„17.2. Számlaszáma: 11748038-16877751”

Záradék: A Hauser Lajos Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását  Úrkút 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2012. (VIII.30) számú határozatával  
elfogadta.

Úrkút, 2012. augusztus 30.

             Fülöp Zoltánné                                                Rostási Mária 
             polgármester                                                       jegyző



2. sz. melléklet
Törzskönyvi azonosító: 665757

Nyilvántartási szám: 1/2012.

Hauser Lajos Általános Iskola
Alapító Okirata

(egységes szerkezetben)

Úrkút Község  Önkormányzat Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény  8. §.-ában foglaltak alapján, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 37. §. (5) bekezdése alapján  alábbi alapító okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv neve: Hauser Lajos Általános Iskola

2. Székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 42.

3. Alapításának éve:  1829

4. OM azonosítója: 037068

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai oktatás-
nevelés

6. Az intézmény szakágazati besorolása: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú 
művészetoktatás kivételével)

7. Az intézmény alaptevékenysége: 

a.)  2010. január 1. napjától
85 OKTATÁS

852 ALAPFOKÚ OKTATÁS

                              8520 Alapfokú oktatás

          85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton

                          852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása 1-4 évfolyam  („ideértve az iskolaotthonos  
oktatást, nevelést is”)                         

    852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali     
rendszerű   nevelése, oktatása, (1-4 évfolyam)     
Sajátos nevelési igényű az  általános iskolai tanuló, aki  a többi 
gyermekkel együtt, integrált formában a szakértői és 
rehabilitációs bizottság javaslata alapján:



                  -enyhe értelmi fogyatékos (tanulásában akadályozott)
- enyhe fokban érzékszervi fogyatékos (gyengénlátó, 
nagyothalló) és beszédfogyatékos

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd.              

                            

        852013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű  

                      általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)

        85202-1 Általános Iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton

        852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása   (5-8 évfolyam)

        852022-1  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali, 

                       rendszerű nevelése, oktatása,  (5-8. évfolyamon)

Sajátos nevelési igényű az  általános iskolai tanuló, aki  a többi gyermekkel
együtt, integrált formában a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata 
alapján:

- enyhe értelmi fogyatékos (tanulásában akadályozott)

- enyhe fokban érzékszervi fogyatékos (gyengénlátó, nagyothalló) és 
beszédfogyatékos

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd.

                              

        852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappal rendszerű

                       általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

       855 EGYÉB OKTATÁS

                85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés



        855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

        855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

Sajátos nevelési igényű az  általános iskolai tanuló, aki  a többi 
gyermekkel együtt, integrált formában a szakértői és rehabilitációs
bizottság javaslata alapján:
- enyhe értelmi fogyatékos (tanulásában akadályozott)
- enyhe fokban érzékszervi fogyatékos (gyengénlátó, nagyothalló) 
és beszédfogyatékos
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzd.

 

        855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelése.

 

        Sajátos nevelési igényű az  általános iskolai tanuló, aki  a többi
gyermekkel együtt, integrált formában a szakértői és rehabilitációs
bizottság javaslata alapján:
- enyhe értelmi fogyatékos (tanulásában akadályozott)
- enyhe fokban érzékszervi fogyatékos (gyengénlátó, nagyothalló) 
és beszédfogyatékos
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzd.

855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai  
tanulószobai   nevelése

                                                

56 VENDÉGLÁTÁS

              562 RENDEZVÉNYI ÉTKEZTETÉS ÉS EGYÉB VENDÉGLÁTÁS

                      5629 Egyéb vendéglátás

                                 56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, 
sportolók, dolgozók 

                                              elkülönült étkeztetése

        562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 



       93 SPORT-, SZÓRAKOZTATÓ, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG 

             931 SPORT TEVÉKENYSÉG

             9312 Sporttevékenység és támogatása

        931204-1 Iskolai,diáksport-tevékenység és támogatása

       8. Vállalkozási tevékenységet  a költségvetési szerv nem végez.                       
9.Működési területe:  Úrkút község teljes közigazgatási területe.
10.Irányító szerve, székhelye: Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete

8409út, Rákóczi utca 45.

11. Az intézmény  gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési 
szerv.
12.Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

- Az intézményvezetőt, az iskola igazgatóját a Községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete bízza meg pályázati eljárás útján – határozott időre, 5
év időtartamra a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt) és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján.

- Az intézmény vezetője – igazgatója – felett az egyéb munkáltatói jogokat
az irányító/fenntartó önkormányzat polgármestere gyakorolja.

13.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkozatási jogviszony megjelölése:
            A költségvetési szerv alkalmazottai: 

- Közalkalmazottak,akik  a  Kjt.  hatálya  alá  tartoznak,  valamint  egyéb
munkavállalók, akik a Munka törvénykönyvről szóló módosított 1992. évi
XXII.  törvény,  valamint  a  Munka  törvénykönyvéről  szóló  2012.  évi  I.
törvény  hatálya  alá  tartoznak.  Egyéb  foglalkoztatásra  irányuló
jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959.évi IV. törvény az irányadó.

14.Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője
gyakorolja.
15.Alapító neve: Római Katolikus Egyházközség Úrkút
16.Fenntartó neve és címe: Községi Önkormányzat

8409út, Rákóczi utca 45.

17.Az intézmény típusa: általános iskola
17.1. Számlavezető neve: OTP Bank Nyrt Közép-dunántúli Régió Ajkai Fiók 8400
Ajka, Szabadság tér 18.”

      17.2. Számlaszáma: 11748038-16877751”

18.Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  nemzeti etnikai kisebbségi 
nevelés - hagyományos (német) nyelvoktató kisebbségi oktatás 



19.A feladatellátást szolgáló vagyon a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Úrkút, Rákóczi u. 42. szám alatti 41 hrsz-u ingatlan, továbbá a leltár szerint 
nyilvántartott kis és nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek. 
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja.
20.Maximális tanuló létszám: 224 fő (1-4 osztályban 26 fő/osztály, 5-8 
osztályban 30 fő/osztály)
21.Évfolyamok száma: 8
22.Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő és 
gazdálkodó Polgármesteri Hivatal látja el, külön megállapodás alapján.
23.Költségvetési, gazdálkodási jogköre: A költségvetési előirányzatok feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik.
24.Az intézmény képviseletére jogosult:  Az intézmény igazgatója, aki kinevezi
az intézmény valamennyi munkavállalóját.

Záradék:

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a  Hauser Lajos Általános Iskola 
alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetben a 51/2012. (VIII.30.) 
számú határozatával elfogadta. 

 

Úrkút, 2012. augusztus 30.

                                                                            

       Fülöp Zoltánné                                          Rostási Mária

       polgármester                                                jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. augusztus 30.-i ülésére.

Tárgy: Köztemető működtetésére Együttműködési megállapodás.

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében 
meghatározott kötelező önkormányzati alapfeladat a köztemető fenntartása. Úrkút 
Község Önkormányzata saját tulajdonú temetővel nem rendelkezik, ezért a fenti 
kötelezettségének az önkormányzat az úrkúti Római Katolikus Egyházközséggel 
(továbbiakban: egyházközség) mint temető – tulajdonossal, fenntartóval és 
működtetővel kötendő Együttműködési Megállapodás (továbbiakban: megállapodás) 
útján tesz eleget.

A megállapodás alapján az önkormányzat saját költségvetésében biztosított egyszeri
5 millió forintot biztosít a ravatalozó felújítására, valamint évente egy alkalommal 
gondoskodik a temetői hulladék elszállításáról, és évi két alkalommal a temetőben a 
fűnyírást, illetve a téli időszakban a hótolást elvégzi. Ez az úrkúti temetőre 
vonatkozik. A zsófiapusztai temető mellett sajnálatos módon az évek során 
felgyülemlett szemét elszállítása nem történt meg, melyre sürgető szükség van. 
Ennek költségét az önkormányzat átvállalni nem tudja, legfeljebb a 
közfoglalkoztatottak útján a kézi munkaerőt tudja biztosítani a rakodáshoz, 
kaszáláshoz.  A zsófiapusztai temetőben a ravatalozó szintén felújításra szorul, 
melyhez a 2012. évi költségvetésben az általános tartalék terhére  egyszeri 100 e/Ft 
elkülönítését javaslom.

Évente a temető működésével kapcsolatosan a  polgármesteri tájékoztatóhoz 
kapcsolódóan  javasolt a következő évi támogatás (pénzbeli vagy természetbeni) 
meghatározása, hogy amennyiben pénzbeli támogatásra kerül sor, az az 
önkormányzat költségvetésébe beépülhessen.

Az egyház és az önkormányzat a sírhely megváltási árakat közösen határozza meg 
a megállapodás 1 sz. melléklete alapján. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, 
és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Úrkút, 2012. augusztus 6.                   

                                                              Fülöp Zoltánné

                                                                polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

a) a  köztemető fenntartásra vonatkozó önkormányzati kötelezettség ellátása 
érdekében  Úrkút Község Önkormányzata és a Római Katolikus 
Egyházközség  közötti Együttműködési megállapodást a jelen előterjesztés 
mellékletét képező megállapodással egyező tartalommal elfogadja.

b) a Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert a 
megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester ,jegyző

Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012 évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére 100.000.- Ft egyszeri támogatást 
biztosít a  Római Katolikus Egyház Úrkúti Plébánia Hivatala részére, a zsófiapusztai 
temetőben lévő ravatalozó felújítása céljából.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

 



Községi Önkormányzat Polgármestere

8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

ELŐTERJESZTÉS

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. augusztus 30.-i ülésére.

Tárgy: Telekmegosztás.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselőtestület 57/2011. (X.10.) önkormányzati határozatában foglaltaknak 
megfelelően az önkormányzat tulajdonában lévő 517/46 hrsz-u ingatlantól lefelé 
kezdődően  - első lépésben -  a három építési telek kialakítására vonatkozó 
megosztási vázrajz elkészült, azonban ehhez az 516/4 hrsz-u  önkormányzati 
tulajdonban lévő közterületből is igénybe kellett venni, amely maga után vonja azt a 
tényt, hogy a magántulajdonban lévő  519 hrsz-ú 2097 m2 nagyságú  közforgalom 
elől elzárt magánutat, forgalom elől el nem zárttá kell nyilvánítani  területcsere, vagy 
a korábbi 38/2010. (VIII.31.) önkormányzati határozatban foglaltaknak megfelelően a 
tulajdonossal kialkudott árért  734.000.- Ft-ért megvásárolni. A legegyszerűbb eljárás
az lenne, ha a tulajdonos az 519 hrsz-ú magánutat közforgalom elöl el nem zárttá 
tenné, azonban erre nyilatkozata alapján nem hajlandó, csak az adás-vételre. 

Keller Krisztián a magánút tulajdonosa 2012. június hónapban újabb javaslattal állt 
elő, mely szerint a fent említett 519 hrsz-ú magánutat és az 1. sz. mellékletben a 
pirossal jelzett tulajdonukat képező részt a kékkel jelzett önkormányzati tulajdonban 
lévő részekre cserélné el, így az önkormányzatnak is és  Keller Krisztiánnak is két-
két újabb építési telek állna rendelkezésre. Azonban a megosztás nem terjedt ki az 
517/47 hrsz-ú ingatlan mögötti terület közterület melletti megosztására, melynek egy 
része – az 518 hrsz-ú ingatlant -.  Keller K. tulajdonát, és az  - 517/54 hrsz-ú 
ingatlant,-  az önkormányzat tulajdonát is érintené. Amennyiben  csupán a csere 
arányokat (m2-eket) nézzük, úgy meg lehet állapítani, hogy  Keller Krisztián az úttal 
együtt  nagyobb területet adna mint az önkormányzat, azonban a közforgalom elöl 
elzárt magánút csupán földes út, azt a későbbiekben forgalomba kell helyezni,  meg 
kell építeni ( aszfalttal ellátni), ami több millió forint.

Ezért javaslom, hogy a

-  korábbi képviselőtestületi döntésnek megfelelően 734 e/Ft árért az 
önkormányzat vásárolja meg első lépésként Keller Krisztián tulajdonában 
lévő, az  519  hrsz-u és 2097 m2 nagyságú közforgalom elöl elzárt magánutat.
Indoklás: Ajka Város Önkormányzat Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság 
szakhatósági nyilatkozatában az Úrkút 369, 370, 516, 517/46 és 518 hrsz-ú 
ingatlanok telekfelosztására telekhatár-rendezésére vonatkozó 



telekalakításához hozzájárult az alábbi kikötéssel „A telekalakítás 
engedélyezésekor az 519 hrsz-ú út gépjármű-közlekedésre is alkalmas, 
közforgalom elől el nem zárt út, vagy közterület legyen.”

- a 369/1 hrsz-ú ingatlannál önkormányzati tulajdonú területrészek vannak,  a 
369/3 hrsz-ú ingatlanból az önkormányzat átad 696 m2 Keller Krisztián 
részére, míg a 369/2 hrsz-ú ingatlanból Keller Krisztián 172 m2-t , 
(valamint az 518 hrszú ingatlanából kb. ugyanannyit majd akkor, ha az a 
terület is meg lesz osztva)   ad át az önkormányzatnak.

Amennyiben fenti adás-vétel, illetve telekrendezésről szóló Megállapodások 
megkötésre kerültek, úgy  az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés is megtörténhet.

Kérem fenti előterjesztésem megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását.

Úrkút, 2012. augusztus 23.

                                                                      Fülöp Zoltánné

                                                                      polgármester

Határozati javaslat

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

                                  ……/2012. (VIII.30.) önkormányzati határozata

                                  telekalakításról, és vásárlásról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1) a Keller Krisztián Úrkút, Sport u.  12. szám alatti lakós tulajdonában lévő Úrkút 519 
hrsz-u és 2097 m2 nagyságú közforgalom elöl elzárt magánút elnevezésű ingatlan 
megvásárlását határozza el bruttó 734.000.- Ft azaz Hétszázharmincnégyezer forint 
összegben, melynek fedezetét az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 
gazdasági tartalék képezi. Az ingatlanon - a határozat mellékletét képező tulajdoni 
lap másolat alapján – az E-ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságnak vezetékjog van bejegyezve.

2) amennyiben az 1) pont szerinti adás-vétel létrejön, úgy e határozat mellékletét képző 
(Gyarmathy Zsolt által ekészített) Megosztási vázrajz alapján az Ajkai Földhivatalnál 
a megosztást be kell jegyeztetni, majd ezt követően a telekmegosztás, illetve 
telekhatár rendezésre vonatkozó telekalakítás érdekében az önkormányzat a 
létrejövő 369/3 hrsz-ú ingatlanból 696 m2 területet térítésmentesen Keller Krisztián 
tulajdonába adja, míg Keller Krisztián 369/2 hrsz-ú ingatlanból 172 m2 területet 
térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adja.

3) felhatalmazza  a polgármestert az 1) pontban meghatározott adás-vételi szerződés 
megkötésére, majd azt követően a 2) pontban foglaltak végrehajtására.

Felelős: polgármester, jegyző



Határidő:  azonnal, illetve folyamatos

                                .            



Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Tárgy:   Faluvédő és Kulturális Egyesület falu kútjának felújítására tett kezdeményezéséről

ELŐTERJESZTÉS

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-ai ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Faluvédő  és  Kulturális  Egyesület  kérelemmel  fordult  az  Önkormányzat  Képviselő-
testületéhez,  melyben  falunk  névadó  kútjának  megóvására  tettek  együttműködési,
megvalósítási  javaslatokat.  Mivel  a  kút  és  környéke  a  83  hrsz-on  közterületként  van
nyilvántartva  és   Úrkút  Község  Önkormányzat  tulajdonában  van,  ezért  a  tulajdonosi
hozzájárulás szükséges.

A kezdeményezés településünk lakosságának összefogására irányul, és abban kérik az
önkormányzat közreműködését is.

Tájékoztatom  a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  az  egyesület  elképzeléséről  személyes
egyeztetésen a HM Verga Zrt ügyvezető igazgatójával is tárgyaltunk, akik fatelepítéssel,
illetve emléktáblák elhelyezésére alkalmas 1-2 kőszikla biztosításával hozzájárulnának a
terv megvalósításához.

A kút felújításának és közvetlen környezetében park kialakításának becsült költsége 300
ezer  Ft,  amely  a  kérelemben  említett  esetleges  támogatásokkal,  hozzájárulásokkal
csökkenthető lenne.

Az egyesület elképzelését pozitívnak és támogathatónak tartom, az önkormányzat által
nyújtható együttműködési lehetőségeket biztosíthatónak látom és bízom benne, hogy a
lakosság összefogására is számíthatunk más települések példájához hasonlóan.
Mivel  az  Egyesület  előzetes  költségbecslést  készített  az  ellátandó  feladatokra
vonatkozóan, javaslom az önkormányzat 2012. évi költségvetésében  a gazdasági tartalék
terhére  200.000.- Ft támogatás biztosítását, utólagos elszámolással.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és az Egyesület kérelmét vitassa
meg, majd a mellékelt határozati javaslatot fogadja el.

Úrkút, 2012. augusztus 22

Fülöp Zoltánné
 polgármester



 Határozati javaslat

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Faluvédő   és  Kulturális  Egyesület  az  önkormányzat

tulajdonában lévő Úrkút 83 hrsz-u közterület elnevezésű ingatlanon elhelyezkedő
kutat és környékét felújítsa, emlékparkká alakítsa.

2. Az 1 pontban körülírt emlékpark kialakításának költségeihez az önkormányzat 2012
évi  költségvetésében,  a  gazdasági  tartalék  terhére  200.000.-  Ft.  támogatást
biztosít.

3. felhívja  a  Faluvédő   és  Kulturális  Egyesület  figyelmét  arra,hogy  a  jelzett
közterületen  folyó  munkálatokról  folyamatosan  –  hetente  –  a  polgármestert
tájékoztassa, illetve a látványtervet a kút és környékének (emlékpark) kialakításáról
a Képviselő-testületnek mutassa be.

Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: folyamatos 



Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Tárgy:  Az Úrkút SK támogatási kérelme

ELŐTERJESZTÉS

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-ai  ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  Úrkút  SK  hozzájárulási  kérelemmel  fordult  a  képviselő-testülethez.  (Kérelem  az
előterjesztéshez mellékelve. )

A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII.
törvény  módosította  a  társasági  adóról  és  osztalékadóról  szóló  1996.  LXXXI.  törvény
alapján a sporkör a képviselő-testület tavalyi hozzájárulása alapján benyújtott pályázatot
elnyerte  felszerelések,  tárgyi  eszközök  beszerzésére,  illetve  a  sportpályán  található
öltözőépület teljes felújítására.

Az  építési  munkák  megkezdése  előtt  –  melynek  kivitelezési  halasztását  most
kezdeményezték  –  sor  került  tárgyi  eszközök,  felszerelések  jelentős  részének
beszerzésére.

Így megtörtént:
 a futball és kézilabda szakosztály teljes sportruházatának beszerzése,
 a tornacsarnokba és a sportpályára kapuk beszerzése,
 labdák és egyéb sporteszközök beszerzése,
 fűnyíró beszerzése.

Ehhez  azonban  az  önerőt  a  sportkörnek  kellett  megelőlegezni,  amely  2.300.000.Ft
összeget  jelentett  és részben az önkormányzati  működési  támogatásból,  részben más
szponzori támogatásokból, saját bevételekből tudták finanszírozni.

Jelenleg  is  több  pályázatuk  van  folyamatban,  azonban  az  önerők  megelőlegezési
kötelezettsége miatt az idei működéshez szükséges lenne – őszi szezon nevezési díjai és
egyéb járulékos költségei miatt –  további önkormányzati támogatás részükre. 

A jelzett beszerzések egy része  az önkormányzat intézményének fejlesztését is szolgálja,
az elnyert támogatási program teljes megvalósítása önkormányzati érdek is.

A döntésnél figyelembe kell venni, hogy az éves 2 millió Ft támogatást – a korábbi évek
gyakorlatától  eltérően  -  egy  összegben  biztosította  a  testület  a  sportkör  részére  a
fejlesztésre  tekintettel,  ugyanakkor  azt  is  szem  előtt  kell  tartani,  hogy  a  sportkör
működőképességének  biztosítása  a  projekt  teljes  megvalósításának  is  feltétele,  és  az
biztosítani szükséges.

Mivel az idei évben a képviselő-testület döntése alapján a tornacsarnok használatáért a
Sportkörnek is fizetnie kellett, ezért javaslom, hogy az eddig befizetett 300 ezer Ft-ot kapja
meg támogatásként utólagos elszámolásra.



A  továbbiakban  javaslom  azt  is,  hogy  augusztus  hónaptól  ismét  térítésmentesen
használhassa az SK a sportcsarnokot.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését.

Úrkút, 2012. augusztus 

Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete

1/A.) az Úrkúti Sportkört ( képviseli: Vágfalvi Norbert elnök )  300 ezer Ft támogatásban
részesíti  a  2012.  évi  költségvetésben szereplő  általános tartalék terhére,  mely összeg
felhasználásáról a támogatott számlákkal köteles elszámolni. 
Felkéri  a  polgármestert  és  a  jegyzőt,  hogy  az  összeg  kifizetéséhez  szükséges
intézkedéseket tegye meg.

1/B.) az Úrkúti Sportkört nem részesíti támogatásban.

2) az Úrkúti Sportkör az önkormányzat tulajdonában lévő tornacsarnokot 2012. augusztus
hónapjától – edzéseik, mérkőzéseik alkalmával – térítésmentesen használhatja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2012. szeptember 15.



Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Tárgy:    Rákóczi utca közvilágítás bővítés

ELŐTERJESZTÉS

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-ai 
ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  önkormányzat  4/2012.(II.13.)  számú  az  önkormányzat  2012.  évi
költségvetéséről  szóló  rendelete  a  felhalmozási  kiadások  között  Rákóczi  utca
(benzinkút környéke) közvilágítás bővítésre 2.500 e Ft-os előirányzatot tartalmaz.

A képviselő-testület korábbi kérései alapján 2011-ben Kiss László tervező készített
tervet a közvilágítás bővítésére a Rákóczi utca bolt felöli oldalára, majd az újabb
testületi elképzelések szerint a villamoshálózat fejlesztés benzinkút oldalán történő
biztosítására.

Végleges döntés a képviselő-testület részéről a megvalósításról nem született, mert
nem alakult ki egyetértés a hálózatbővítés tényleges helyére vonatkozóan.

Ezen előterjesztés mellékletét képezi mindkét kiviteli elképzelés nyomvonali terve,
illetve erre vonatkozó tervező által  kalkulált  árajánlatok,  valamint  a tervező által
benyújtott korábbi és újbóli árajánlatot a tervezési költségekre vonatkozóan.

A tervezés költsége a több, mint másfél éve adott tervezői árajánlathoz képest – a
lejárt közműegyeztetések újbóli bekérésének szükségessége miatt –  nettó 40 ezer
Ft-tal több, azaz 310 e Ft + ÁFA.

A hálózatbővítés kiviteli terv szerinti tervezett összköltsége:
A.variáció : Bolt felöli, azaz a Rákóczi utca páratlan oldalán történő megvalósítás
esetén 1.424. 230.- Ft + ÁFA, azaz 1.808.772.-Ft.

B.  variáció:  A  benzinkút  felöli,  azaz  a  Rákóczi  utca  páros  oldalán  történő
megvalósítás esetén: 1.576.072.-Ft + ÁFA, azaz 2.001.611.-Ft.

A kalkulált összköltségek – tervezési és kiviteli – mindegyik esetben alacsonyabbak
a költségvetési rendeletben e célra tervezett felhalmozási előirányzathoz képest.

A  tervezett  költségek  konkrét  kiviteli  árajánlatok  -  a  technikai  követelmények
teljesítési elvárásai miatt - minimális mértékben módosulhatnak, ezek bekéréséhez
azonban a  képviselő-testület  döntése  szükséges  a  közvilágítási  hálózat  konkrét
helyének ( Rákóczi utca páros vagy páratlan oldala ) meghatározása érdekében.



Az önkormányzatnak nyilatkozni kell továbbá arról is, hogy a közvilágítás kiépítése
után a létesítmény kinek a tulajdonát fogja képezni, illetve a felmerülő áramszámla
rendezése kinek a feladata.

A  tulajdonjogra  vonatkozó  nyilatkozat  esetében  javasolom  a  tulajdonjog
megtartását,  hiszen  az  új  hálózat  jelentős  vagyonelem,  valamint  üzembiztos,  a
tervezett  fémhalogén  fényforrások  4-5  évig  üzemképesek,  más  meghibásodás
pedig nem igen fordulhat elő, így a közvilágítás folytonosságának biztosítása, az
esetleges hibaelhárítás nem okozna gondot. 

Ezen  útszakasz  közvilágítás  bővítése  kivitelezői  árajánlatok  bekérése  után
történhet meg, és az őszi-téli, rövidebb napos időszak előtt indokolt a kivitelezés
megvalósítása,  melyre  a  tervezői  információk  alapján  a  konkrét  megrendelést
követően rövid időn belül sor kerülhet.

Kérem a  T.  Képviselő-testületet,  hogy előterjesztésemet  megvitatni,  valamint  az
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek, hogy a kivitelezői árajánlatok
bekérésére, és az azt követő kivitelező kiválasztására a következő testületi ülésen
sor kerülhessen.

Úrkút, 2012. augusztus

Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1.)  egyetért a Rákóczi utcai közvilágítás  ezen előterjesztés mellékeltét képező

(árok felöli részen terv szerinti bővítésével,
2.) az 1.) pontban körülírt kiviteli tervek ellenértékét 310.000.- Ft + áfa összege

az  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésében,  a  Beruházási  és  felújítási
kiadások 3. Rákóczi u. közvilágítás bővítése címszó alatt  tervezett összeg
terhére biztosítja

3.) Felkéri a polgármestert az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában  
foglaltaknak  megfelelően  a  beruházáshoz  szükséges  ajánlatok

megkérésére..

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
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