
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám: URK/80-4/2018 

MEGHÍVÓ 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 24-én (kedden) 16.10 órai 

kezdettel megtartandó ülésére. 
 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 
 

Napirendi pontok: 
 

1) Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának átadása 
Előterjesztő: polgármester 
 
a) Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának módosítása 
 
b) Köznevelési megállapodás kötése az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
 
c) Vagyonkezelési szerződés kötése az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
 
d) Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

megállapodás módosítása 
 

2) Döntés pályázatokon való indulásról  
Előterjesztő: polgármester 
 

3) Úrkút, Május 1. tér 1. sz. alatti társasház alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 

4) Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok megadása az Úrkút SK részére 
Előterjesztő: polgármester 
 

Napirendi pontok tárgyalása után: 

 
1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak). 

 
   Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2018. április 18.                                       
 

Fülöp Zoltánné  
polgármester 



 
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

POLGÁRMESTERE 
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

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

 
Szám:URK/80-4/2018 

1. számú napirendi ponthoz 
 

Előterjesztés 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 24-i ülésére 

 
Tárgy: Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának átadása 
  
Összeállította: dr. Puskády Norbert jegyző 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata 23/2017. (V.17.) határozatában az Úrkúti Német 
Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának átvételének kezdeményezéséről határozott. 
 
A kezdeményezéssel Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2017. (V.30.) 
határozatában egyetértett, azt támogatta, illetve 5/2018. (II.14.) határozatában a jogszabályi 
módosításokra tekintettel azt módosította, szándékát megerősítette. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet (Kr.) 39. § (5) bekezdése rögzíti: „a fenntartói jog átadása esetén június 20-ig nyújthatja 
be a fenntartó a megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz az intézmény működésének 
megkezdéséhez szükséges engedély iránti kérelmet.” 
A kérelem mellékleteként a Kr. 41. § (1)-(2) bekezdésben rögzített dokumentumokat szükséges 
csatolni, melyek közül testületi jóváhagyás szükséges a helyiségek feletti rendelkezési jog 
megadásához (vagyonkezelési szerződés megkötése), az alapító okirat módosításához. Ezen 
felül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának köznevelési szerződést kell kötnie a települési 
önkormányzattal. 
 
a) Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratában szükséges a fenntartóváltáshoz 

kapcsolódó változtatásokat átvezetni. A módosító okirat az előterjesztés 1. mellékletét, míg 
az egységes szerkezetű okirat 2. mellékletet képezi. A módosítások révén a fenntartói jogok 
gyakorlója Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata lesz, illetve az épületek felett 
vagyonkezelési jogot szerez. 

 
b) A Kr. 29/A. §-a szabályozza a köznevelési szerződést. A rendelet előírásai szerint elkészített 

köznevelési szerződés tervezet az előterjesztés 3. mellékletét képezi. A szerződés 
tartalmazza: 

a) a köznevelési alapfeladatokat, 
b) a felvehető, ellátandó gyermekek számát, 
c) az óvodai nevelési feladatokban, összefüggő feladatokban való részvételt, 
d) a fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehető forrásokat, azokat a szolgáltatásokat, 

amelyek a megállapodás alapján a gyermekek, szülők részére térítésmentessé válnak, 
továbbá amelyeket térítési díjért vehetnek igénybe. 

 
c) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 25. § (6) bekezdése alapján a 

„fenntartói jog átadásával együtt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló 



 
ingó és ingatlan vagyont ingyenesen - a 125. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel - az átvevő 
vagyonkezelésébe kell adni mindaddig, amíg a köznevelési közfeladatnak az átvevő részéről 
történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.” Az ingatlan vagyonkezelési 
szerződés-tervezete az előterjesztés 4. mellékletét képezi. A szerződés alapján Úrkút Német 
Nemzetiségi Önkormányzat jogosulttá válik az épület köznevelési célból történő 
használatára, őt terhelik a fenntartási, karbantartási költségek. A szerződést az idézett 
jogszabályhely szerint határozatlan időre kel megkötni. 

 
d) Úrkút Község Önkormányzata és Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. január 

29-én együttműködési megállapodást kötött, melyben rögzítésre kerültek a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ban előírt rendelkezések. Az 
együttműködési megállapodást az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda, mint költségvetési 
szervvel kapcsolatos feladatok miatt módosítani szükséges. Az Úrkúti Német Nemzetiségi 
Óvoda és az Úrkúti Polgármesteri Hivatal között jelenleg egy munkamegosztási 
megállapodás van hatályban, mely lényegében az együttműködési megállapodás 
szabályozná a jövőben. Ez alapján továbbra is az Úrkúti Polgármesteri Hivatal látná el a 
költségvetési szerv gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. Az együttműködési 
megállapodás javasolt módosítása az előterjesztés 5. mellékletét képezi. 

 
A fenntartói jog átadása egyrészt lehetőséget biztosít az Úrkúti Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak, hogy a nemzetiségi nevelést még jobban előtérbe helyezze. Ezen felül az 
óvodai nevelés nemzetiségi önkormányzati megszervezése pénzügyi előnyökkel jár, hiszen 
magasabb normatíva jár a nemzetiségi fenntartású intézményeknek, ha abban nemzetiségi 
nevelés-oktatás folyik. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a korábbi elhatározás mentén és az előterjesztés 
mellékletei szerinti tartalommal kössön köznevelési megállapodást Úrkút Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal, adja vagyonkezelésébe az óvodai neveléshez szükséges ingó és 
ingatlanvagyont, a fenntartói jog átadásának megfelelően módosítsa az Úrkúti Német 
Nemzetiségi Óvoda alapító okiratát és módosítsa települési és nemzetiségi önkormányzat 
közötti együttműködési megállapodást. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
   
Úrkút, 2018. április 18. 
      

Fülöp Zoltánné 
polgármester 

 
 

Határozati javaslat 
 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását e határozat 1. számú melléklete, az egységes szerkezetű Alapító 
Okiratot a 2. számú melléklet alapján fogadja el. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat 

 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2017. (V.30.) és 5/2018. (II.14.) 
határozatok végrehajtása érdekében, a határozat mellékletét képező köznevelési szerződést 
elfogadja. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a köznevelési szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

Határozati javaslat 
 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2017. (V.30.) és 5/2018. (II.14.) 
határozatok végrehajtása érdekében, a határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződést 
elfogadja. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

Határozati javaslat 
 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2017. (V.30.) és 5/2018. (II.14.) 
határozatok végrehajtása érdekében, a határozat mellékletét képező együttműködési 
megállapodás módosítást jóváhagyja. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az együttműködési megállapodás módosítás 
aláírására. 
 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 



1. melléklet a …/2018. (IV.24.) határozathoz 
 
Okirat száma: URK/123-…/2018 

Módosító okirat 
 
Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda az Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
által 2017. 05. 11. napján kiadott, 300-3/2017 számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ..2018. (...) határozatra figyelemmel – a következők 
szerint módosítom: 
 

1. Az Alapító Okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. székhelye: 8409 Úrkút, Mester u. 3. 
1.1.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 
1  8409 Úrkút, Május 1. tér 9. 

” 
 

2. Az Alapító Okirat 2.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.2.1.  megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat” 
 

3. Az alapító okirat 3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„3.1.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat” 
 

4. Az alapító okirat 3.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„3.2.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat” 
 

5. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„5.1. A költségvetési szerv vezetőkének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének 
megbízási rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott időre a fenntartó nevezi ki, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a vonatkozó 
egyéb jogszabályok alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat az Úrkúti Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke gyakorolja.” 

 
6. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 8409 Úrkút, Mester u. 3.  50 
2 8409 Úrkút, Május 1. tér 9.  25 

„ 
  

7. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
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ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 8409 Úrkút, Mester u. 3. 165 vagyonkezelési 
jog 

óvoda 

2 8409 Úrkút, Május 1. tér 9. 395/1/A/1 vagyonkezelési 
jog 

óvoda 

„ 
 

Jelen módosító alapító okiratot 2018. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Úrkút, 2018. … …  

P.H. 

aláírás 



2. melléklet a …/2018. (IV.24.) határozathoz 
 
Okirat száma: URK/123-…/2018 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Úrkút Német Nemzetiségi Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye:8409 Úrkút, Mester u. 3. 
1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 
1  8409 Úrkút, Május 1. tér 9. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979. 07. 31. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 
2.2.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 
3.1.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 
3.2.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a 
szerinti óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek 3 éves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai 

2 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának  
                       szakmai feladatai 
 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot   igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulás, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
német kétnyelvű nemzetiségi nevelés 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
5 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
6 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
7 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 
8 107051 Szociális étkeztetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Úrkút község közigazgatási területe. 
Szabad kapacitás esetén a férőhelyek maximális kihasználtsága érdekében az intézmény 
szolgáltatásai Úrkút közigazgatási területén kívül lakók számára is biztosíthatók. 

 
4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv 

vállalkozási tevékenységet nem végez. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott 
időre a fenntartó nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján. Az egyéb munkáltatói 
jogokat az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke 
gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
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1 
közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 
munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 
3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: óvoda 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló költségvetéssel 

rendelkezik. A gazdasági feladatokat az Úrkúti Polgármesteri Hivatal (8409 Úrkút, 
Rákóczi u. 45.) látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 8409 Úrkút, Mester u. 3.  50 
2 8409 Úrkút, Május 1. tér 9.  25 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 8409 Úrkút, Mester u. 3. 165 vagyonkezelési 
jog 

óvoda 

2 8409 Úrkút, Május 1. tér 9. 395/1/A/1 vagyonkezelési 
jog 

óvoda 

7. Záró rendelkezés 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak az Úrkúti 
Német Nemzetiségi Óvoda 2018. 04. 24. napján kelt, 2018. szeptember 1. napjától alkalmazandó 
URK/123-/2018okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt:  Veszprém 

P.H. 
Magyar Államkincstár 
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KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS 
a köznevelési intézmény települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével 

összefüggő intézményi átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek 

megosztásáról 
 
amely létrejött egyrészről 
Úrkút Község Önkormányzata 
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester 
törzsszáma: 734192 
adóigazgatási azonosító száma: 15734192-1-19 
statisztikai számjele: 15734192-8411-321-19 
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), másrészről a 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
képviseli: Kardos Antalné elnök 
törzsszáma: 782544 
adóigazgatási azonosító száma: 15782542-1-19 
statisztikai számjele: 15782542-8411-371-19 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) 
a továbbiakban együtt: Felek között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § 
(1a) bekezdés és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31.§ (5) bekezdése 
alapján az alábbiak szerint: 

I. 
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (2) 
bekezdése alapján az óvodai nevelésről a települési önkormányzat intézmény alapítása és 
fenntartása vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik. 

Az Nkt. 74.§ (7) bekezdése szerint nemzetiségi önkormányzat a nemzetiség által lakott 
településen a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésére létrehozott intézmény fenntartói jogát 
köznevelési szerződéssel átveheti a települési önkormányzattól. 

A megállapodás célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átvételéhez kapcsolódó 
eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása. 

II. 
A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

A megállapodás tárgya a köznevelési feladatot ellátó Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 
(székhely: 8409 Úrkút, Mester u. 3., törzskönyvi azonosító száma: 665746, a továbbiakban: 
Óvoda)  települési nemzetiségi önkormányzat fenntartásba vétele során a Felek jogainak és 
kötelezettségeinek meghatározása az alábbiak szerint: 
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III. 
A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 

1. Általános rendelkezések 

1.1. Az Átadó Nkt. 84. § (7) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a fenntartásában 
lévő Óvoda fenntartói jogát (a továbbiakban: fenntartói jog) 2018. szeptember 1-től az Átvevő 
átvegye. 

1.2. Az Átvevő az Nkt. 84. § (7) bekezdés a) pontja alapján ezúton nyilatkozik, hogy az Óvoda 
fenntartói jogát 2018. szeptember 1-i hatállyal átveszi az Átadótól, és továbbra is költségvetési 
szervként tartja fenn. 

1.3. A Felek tudomásul veszik, hogy az Nkt. alapján az Óvoda fenntartói jogának átadási 
feltétele, hogy az Óvoda az átadás napján rendelkezzen jogerős működési engedéllyel. A 
működési engedély beszerzése az Átvevő feladata, amellyel összefüggésben a Feleket 
együttműködési kötelezettség terheli. Ha az átadás a jogerős működési engedély hiányában nem 
teljesül, az Intézmény továbbra is az Átadó fenntartásában marad, amelyről az önkormányzat 
tájékoztatja a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervet. 

1.4. Az Óvodában ellátott köznevelési alapfeladat: óvodai nevelés, ezen belül a német 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése (német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda, 
ahol az óvodai élet tevékenységi formáiban két nyelv, a német és a magyar használata 
érvényesül, továbbá a hangsúly a nemzetiségi nyelv fejlesztésén van). 

1.5. A felvehető, ellátandó gyermekek száma 75 fő 3 óvodai csoportban. 

1.6. A gyermeknevelés pedagógiai-, oktatási feladatai tekintetében a szakmai felelősség az 
óvodavezetőt terheli. 

1.7. A fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehető források: a hatályos költségvetési 
törvény átlagbér alapú támogatása a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint, a 8. melléklet II. 
pontja szerinti működési támogatás, a III. pontja szerinti kiegészítő támogatás, valamint az 
Átadó által külön megállapodásban biztosított ingó és ingatlanvagyon. 

2. A gyermekeket érintő rendelkezések 
 
2.1. A felek kijelentik, hogy a fenntartóváltás az óvodában ellátott gyermekekre nézve nem 
jelent semmiféle változást. Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az óvoda fenntartói 
jogának átvétele után megtartja az óvoda alapító okiratban meghatározott nevelési funkcióját, 
és azt a továbbiakban a mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően 
működteti. 
 
2.2. A megállapodás keretei között az óvodások felvételére alkalmazni kell azokat a 
szabályokat, amelyek az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekre vonatkoznak. 
 
2.3. Jelen megállapodás alapján az óvodai nevelés a gyermekek számára ingyenes marad. 
 
3. A foglalkoztatottak átadás-átvétele 
 



3. melléklet a …/2018. (IV.24.) határozathoz 

3 

Az Átvevő vállalja, hogy az Óvoda minden olyan alkalmazottját, akik alkalmazása az Nkt. 
szerint kötelező, 2018. szeptember 1-jétől a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint 
továbbfoglalkoztatja. 
 
4. A Felek kötelezettségei 
 
4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő fenntartásába kerülő Óvoda zavartalan 
működtetése (például: a pedagógusok bére, bér és járulék terhek és egyéb bér jellegű juttatások 
biztosítása) érdekében minden szükséges intézkedést megtesznek. 
 
4. 2. Az Átadó vállalja, hogy: 

4.2.1. az Óvoda pénzügyi-, számviteli-, adózási- és egyéb gazdálkodási (pl. 
tervezés) feladatait továbbra is az Úrkúti Polgármesteri Hivatal látja el, e 
vonatkozásokban a szakmai felelősség őt terheli, 

4.2.2. 2018. szeptember 20-ig átadja az Óvoda fenntartásával összefüggő 2018. évi 
költségvetésének időarányos alakulásáról készített kimutatást, 

4.2.3. az átadás napján az Átvevő képviselőjének jelenlétében tárgyi eszköz- és 
készletleltárt készít, valamint jegyzőkönyvet vesz fel a mérőórák aktuális 
állásáról, 

4.2.4. 2018. augusztus 31-ig minden olyan dokumentumot átad az Átvevő részére, 
amely az Intézmény továbbműködtetéséhez szükséges, 

4.2.5. az Átvevő írásos megkeresésére az Óvodával kapcsolatban kért adatokat, 
dokumentumokat 5 munkanapon belül szolgáltatja az Átvevő részére, 

4.2.6. átadja az Átvevő részére az Óvodára vonatkozó minden olyan 
dokumentumot, amely a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 159. §-a alapján az Óvoda működési engedélyének megkéréséhez 
szükséges. 

4.2.7. amennyiben a jelen szerződés 1.7. pontjában szabályozott források a 
szükséges bér és járulék terhek, és egyéb bér jellegű juttatások 
finanszírozására nem elegendőek, úgy a hiányzó összeget a saját 
költségvetése terhére az Átvevő részére a finanszírozás zavartalan fenntartása 
érdekében átadja, 

4.2.8. amennyiben a jelen szerződés 1.7. pontjában szabályozott források az épület 
és berendezései fenntartására, működtetésére, karbantartására nem 
biztosítanak elegendő forrást, úgy azt a saját költségvetése terhére az Átvevő 
rendelkezésére bocsátja, 

 
4.3. Az Átvevő vállalja, hogy: 

4.3.1. az Óvodával a 2017/2018-es nevelési év végén jogviszonyban álló, továbbá 
a 2018/2019-es nevelési évtől felvett óvodások számára biztosítja az ellátást 
a tanulmányaik megkezdéséig a fenntartásában működő Óvodában, 

4.3.2. az Óvodában az átvétel napján foglalkoztatottak változatlan 
továbbfoglalkoztatásáról gondoskodik a 3. pontban rögzítettek szerint, 

4.3.3. az 1.3. pontban foglalt feltétel teljesítéséről – az Óvoda jogerős működési 
engedélye másolati példányának megküldésével – értesíti az Átadót, 

4.3.4. ha a nevelési feladatot – költségvetési forrás hiányában – meg kívánja 
szüntetni, az erre irányuló szándékát a megszűnéssel érintett nevelési évet 
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megelőző költségvetési tervezési időszakban, de legkésőbb az érintett 
nevelési évet megelőző nevelési év márciusának utolsó munkanapjáig 
bejelenti az Átadó számára, 

4.3.5. az Óvoda megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával, 
költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének 
megbízásával, megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt 
beszerzi az Átadó egyetértését. 

 
5. Egyéb rendelkezések 
 
5.1. Az önkormányzat kijelenti, hogy a jelen megállapodással kapcsolatosan az Nkt.-ben előírt 
véleményeket beszerezte. 
5.2. Felek a jelen megállapodás teljesítése során törekednek a vitás kérdések tárgyalásos 
rendezésére, amennyiben az mégsem vezet eredményre, jogvitájuk eldöntésére az Ajkai 
Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

5.3. Jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, az Nkt. a Kjt., illetve az ide vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések az irányadóak. 
5.4. Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
5.5. A jelen megállapodás 5 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban 
készült. 
 
Úrkút, 2018. … … 
 
 
……………………………..    …………………………….. 
Fülöp Zoltánné polgármester    Kardos Antalné elnök 
Úrkút Község Önkormányzata   Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Úrkút Község Önkormányzata 
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester 
törzsszáma: 734192 
adóigazgatási azonosító száma: 15734192-1-19 
statisztikai számjele: 15734192-8411-321-19 
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), másrészről a 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
képviseli: Kardos Antalné elnök 
törzsszáma: 782544 
adóigazgatási azonosító száma: 15782542-1-19 
statisztikai számjele: 15782542-8411-371-19 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) 
 
(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

 
 

Előzmények 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nemzetiségi tör-
vény) 24. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat - a köznevelési törvényben és az 
államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint - közneve-
lési intézményt létesíthet és tarthat fenn, illetve az e törvényben meghatározott rendben átveheti 
a más szerv által létesített köznevelési intézmény fenntartói jogát. 
 
Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő--testülete a 2017. május 17-i ülésén, a 
23/2017. (V.17.) számú határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy a Nemzetiségi tör-
vény 24. § (1) bekezdése alapján a 2018/2019-es tanévtől kezdődően át kívánja venni az Úrkúti 
Német Nemzetiségi Óvoda (8409 Úrkút, Mester u. 3.) fenntartói jogát. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) a) 
pontja és 84. § (7) bekezdése alapján Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint fenntartó 33/2017. (V.30.) számú határozatában döntött arról, hogy az Úrkúti Német Nem-
zetiségi Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) fenntartói jogát a 2018/2019-es nevelési évtől átadja a 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének. A Képviselő-testület kötele-
zettséget vállalt továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat által átveendő intézmény esetleges mű-
ködési hiányának finanszírozására, valamint az intézmény működtetésével kapcsolatos pénz-
ügyi, számviteli, igazgatási feladatok ellátására az Úrkúti Polgármesteri Hivatalon keresztül. 
 
A Nemzetiségi törvény 25. § (6) bekezdése alapján a fenntartói jog átadásával együtt a közne-
velési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont - a törvényben meg-
határozott kivétellel – ingyenesen, az átvevő vagyonkezelésébe kell adni mindaddig, amíg a 
köznevelési közfeladatnak az átvevő részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem 
szűnik.  
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Előzőekre tekintettel Átadó az 
 Úrkút 165 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, természet-

ben a 8409 Úrkút, Mester u. 3 szám alatti, óvoda megnevezésű ingatlanvagyonát, és az 
óvodaépülethez tartozó előkertet, udvart és játszóteret, továbbá az 

 Úrkút 395/A/1 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, termé-
szetben a 8409 Úrkút, Május 1. tér. 9. szám alatti, óvoda megnevezésű ingatlanvagyo-
nát, és az óvodaépülethez tartozó előkertet, udvart és játszóteret 

 az intézmény leltár szerinti ingó vagyonát 
a 2018/2019-es tanévtől kezdődően, határozatlan időtartamra az Átvevő részére ingyenesen 
használatba adja, az Átvevő pedig használatba veszi Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013. (III. 
22.) önkormányzati rendelet (Ör.) 4. § (1) bekezdése alapján közfeladat ellátása céljából, a köz-
feladat ellátásához szükséges mértékben. 
Az ingatlan per-, igény- és tehermentesek, amelyért Átadó szavatosságot vállal. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése kimondja, hogy 
nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal ellá-
tása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz 
szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. § (2) bekezdése kimondja, hogy „a 
köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú 
távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam 
biztosítja.” A fentiekre tekintettel az Átvevő az ingatlanokban közfeladatot fog ellátni, így az 
Ör. 4. § (6) bekezdése alapján a vagyonkezelésbe adás ingyenesen történik. 

 
Felek megállapodnak abban, hogy az Átadó előzőekben megjelölt ingatlan és ingó vagyont 
2018. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra Átvevő vagyonkezelésébe adja. 

Az Átvevő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiak-
ban: Nvtv.) 3. § 19. pont ab) alpontja szerinti vagyonkezelőnek minősül. 
 
A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a Fe-
lek az alábbiak szerint állapítják meg: 

 
 

A szerződés tárgya 
 
1.  Az Átadó mint tulajdonos használatba és vagyonkezelésbe adja, az Átvevő használatba 

és vagyonkezelésbe veszi az 
 Úrkút 165 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, termé-

szetben a 8409 Úrkút, Mester u. 3 szám alatti, óvoda megnevezésű ingatlanvagyonát, 
és az óvodaépülethez tartozó előkertet, udvart és játszóteret, továbbá az 

 Úrkút 395/A/1 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, ter-
mészetben a 8409 Úrkút, Május 1. tér. 9. szám alatti, óvoda megnevezésű ingatlan-
vagyonát, és az óvodaépülethez tartozó előkertet, udvart és játszóteret 

 az intézmény leltár szerinti ingó vagyonát. 
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Felek jogai és kötelezettségei 
 

2.  Az Átvevőt a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos 
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény sze-
rinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy 

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra 
közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, 
vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormány-
zat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, 

valamint 
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást 

a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem 
adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jog-
szabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz 
vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást. 

3. Az Átvevő a vagyonkezelésében levő vagyont az 1. pontban meghatározott helyen mű-
ködő köznevelési intézmény pedagógiai programjában, szervezeti és működési szabály-
zatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, (beleértve a 
harmadik személynek történő átadást, bérbeadást), az ott meghatározott nevelési időn kí-
vül, az Átadó részére, önkormányzati rendezvények lebonyolítása céljából térítésmente-
sen biztosítja. Átadó a rendezvény időpontjáról, céljáról a rendezvényt megelőző mini-
mum 15 nappal korábban Átvevővel egyeztetni köteles. 

4.  Az Átvevő biztosítja, hogy az Átadó az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú 
és egyéb hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, az Át-
vevő által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.  

5.  Jelen szerződés aláírásával az Átadó meghatalmazza az Átvevőt, hogy a jelen szerződés 
keretében vagyonkezelésbe adott ingatlannal kapcsolatos, vagy azt érintő olyan hatósági 
eljárásokban, amelyek az ingatlan tulajdonjogának változásával nem járnak (így például: 
építésügyi-, telekalakítási hatósági eljárás kezdeményezése; földhivatali adatváltozás át-
vezetése stb.) az ügyfél jogait – az Átadó utólagos tájékoztatása mellett – gyakorolja. 

6.  Az Átvevő a vagyonkezelésében levő vagyont rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szer-
ződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó bizton-
sági előírások betartásával, a nemzeti vagyont használó személytől elvárható gondosság-
gal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, hasz-
nálni, szedni hasznait. 

7.  Amennyiben az Átvevő a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak áten-
gedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.  

8.  Az Átvevő viseli a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő valamennyi költséget, 
közterhet, díjat, gondoskodik a vagyonvédelemről. 

9.  Az Átvevő felelős a vagyonra vonatkozó biztosítási szerződés megkötéséért, és az ellen-
érték megfizetéséért. Felek rögzítik, hogy a biztosítási szerződés mindenkori kedvezmé-
nyezettje az Átadó. 

 Az Átadó az esetleges káresemény bekövetkezte esetén kapott biztosítási összeget az Át-
vevő részére átadja a vagyonelem javíttatása vagy pótlása céljából. 



4 

 Az Átvevő viseli az esetleges káresemény bekövetkezte esetén az önrészt, a kapott bizto-
sítási összeg és a tényleges javíttatás vagy pótlás ellenértéke közötti különbözetet, vala-
mint az ezzel kapcsolatos minden egyéb, más jogcímen felmerült költséget. 

10.  Az Átvevő felelős a vagyonnal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezet-
védelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és be-
tartatásáért. 

11.  Az Átvevő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a jog-
szabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási 
és elszámolási kötelezettséget. 

12.  A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait az Átvevő nyilvántartja. 
Az Átvevő a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített nyilvántartást 
köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek könyv szerinti bruttó és nettó értékét, 
az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat. A vagyon 
értékét nulla forintos értéken kell nyilvántartani, ha az adott vagyontárgy értéke termé-
szeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a 
vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási ada-
tok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - nyil-
vánosak. 

13.  Az Átvevő a kezelésében lévő vagyonban bekövetkező változásokat, a változás bekövet-
kezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Átadónak. Az Átvevő évente egy-
szer, a tárgyévet követő év február 15-éig a vagyonkezelésébe adott ingatlanvagyon 
tárgyévi változásairól a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és formá-
ban adatot szolgáltat, továbbá a szükséges bizonylatokat, dokumentumokat átadja. 
Az Átvevő az Önkormányzat vagyonkimutatásához minden év február 15-ig megküldi az 
Átadó részére: 

a) a vagyonkezelésbe adott vagyon bruttó érték változásait és elszámolt értékcsökkené-
sét, 

b) a mindenkor hatályos jogszabályok szerint elkészített és hitelesített leltárt, 
c) szöveges értékelő jelentést a vagyont érintő változásokról.  

14.  Az Átvevő köteles az Átadót haladéktalanul értesíteni az ingatlan részét vagy egészét 
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adat-
ról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadá-
lyozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, 
valamint arról, ha őt az Átadó érdekkörét érintő okból kifolyólag jogai gyakorlásában 
harmadik személy akadályozza.  

15.  Az Átvevő köteles haladéktalanul intézkedni a veszély elhárítása, a kár következménye-
inek megszüntetése vagy enyhítése érdekében, illetve tűrni, hogy az Átadó a veszély el-
hárítására, a kár következményeinek megszüntetésére vagy enyhítésére a szükséges in-
tézkedéseket megtegye, a veszély elhárításában, illetve enyhítésében lehetőségeihez mér-
ten részt vesz. 

16.  Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnöveke-
dést az Átvevő köteles viselni. Az Átvevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetés-
ellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű haszná-
lat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése az Átvevő kötelezettsége füg-
getlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intéz-
mény gyermekei vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. 
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Nem terheli az Átvevőt a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy 
az, az adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható. 

17.  Az Átadó az Átvevőtől követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve 
szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az Átvevő a rendeltetés-, illetve szer-
ződésellenes használatot – az Átadó felhívása ellenére – tovább folytatja, az Átadó kárté-
rítést követelhet. 

18.  Az Átvevő legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékéig köteles gondoskodni a va-
gyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról. 

19.  Az Átvevő a saját költségén az Átadó előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult a va-
gyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet vagy a padlózat 
megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet, valamint a be-
ruházás, felújítás időpontjáig elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét nö-
velő beruházást, felújítást végezni. 

20.  A vagyonkezelésbe vett vagyont érintő beruházási, felújítási értéket az Átvevőnek bi-
zonylatokkal kell igazolnia és azokról évente, a vagyonkezelésbe vett vagyonra aktivált 
és idegen tulajdonon végzett beruházásként aktivált érték bontásban a tárgyévet követő 
év február hó 15. napjáig írásban be kell számolnia az Átadónak. 

21.  Az Átvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett sza-
badon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszál-
líthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. 

22.  Az Átadó az ingatlanban lévő, az Átvevő tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget 
nem vállal. 

23.  Az Átvevő vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen felesle-
gessé vált vagyont – ide nem értve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott 
vagy elavult eszközöket – 20 napon belül köteles az Átadó részére visszaadni, aki köteles 
azt visszavenni. A szerződés megszűnésekor az Átvevő a rendeltetésszerű használat mel-
lett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az Átadónak. Az elhasználódott esz-
közök selejtezéséről az Átvevő előzetesen köteles az Átadóval egyeztetni. A selejtezést 
az Átadó - a vagyonrendeletében meghatározott értékhatárok és a Selejtezési szabályzat 
alapján - engedélyezi, és a selejtezési jegyzőkönyvet felveszi. Az Átvevő a selejtezett esz-
közök megsemmisítéséről saját költségén gondoskodik. 

24. Átadó a fenntartásában működő Úrkúti Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja, hogy 
Átvevő a jogszabályokban és e szerződésben rögzített, az intézménnyel kapcsolatban fel-
merülő adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, így biztosítja az intézmény 
működtetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, igazgatási feladatok Hivatal általi ellá-
tását. 

 
Tulajdonosi ellenőrzés 

 
25.  Az Átadó mint tulajdonos a nevelő-oktató munka zavarása nélkül, előzetes értesítés alap-

ján ellenőrizheti a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a 
vagyon rendeltetésszerű használatát.  
Az ellenőrzés során az Átadó képviselője jogosult 

a) az Átvevő használatában álló ingatlan területére, illetve az Átvevő által használt 
irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, 
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b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 
titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni,  

c) az Átvevő alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, 
d) az átadott ingatlan és ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 

Az Átadó az ellenőrzés megállapításairól értesíti az Átvevőt. 
 

Működési költségek viselésének szabályai  
 

26.  A vagyonkezelésbe vett ingatlan és ingóságok működési és fenntartási költségeit az Át-
vevő köteles viselni. 

 
A szerződés hatálya és annak megszűnése 

 
27. A szerződést Felek 2018. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra kötik. A szer-

ződést Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2018. (...) számú hatá-
rozatával, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2018. 
(...) számú határozatával hagyta jóvá. A szerződés megszűnik, ha a köznevelési feladat 
ellátása az 1. pontban körülírt ingatlanban megszűnik. Felek rögzítik, hogy jelen szerző-
dés megszűnése részlegesen is lehetséges, amennyiben az 1. pontban körülírt vagyontár-
gyak egy része tekintetében szűnik meg a köznevelési feladat ellátása. 

28. Az Átvevő a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 
napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és az 1. pont szerinti vagyontárgyakkal együtt 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Átadó részére visszaadni. 

29. Amennyiben az Átvevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Átadó jogosult 
a helyiségeket birtokba venni, az Átvevő helyiségekben található ingóságairól két tanúval 
hitelesített leltárt készíteni, és az Átvevőt az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írás-
ban felszólítani. 

30. Amennyiben az Átvevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el az 
ingóságait, az Átadó jogosult a vagyontárgyakat értékesíteni vagy választása szerint az 
Átvevő költségén azokat elszállíttatni és a megfelelő helyen történő raktározásáról gon-
doskodni. 

31. A szerződés megszűnése esetén az Átvevő cserehelyiségre igényt nem tarthat. 

32. A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való 
törléséről az Átvevő saját költségén köteles gondoskodni. 

 
 

Egyéb rendelkezések 
 
33. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 
34. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Átadó által 

történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg: 
 Átadó: Fülöp Zoltánné polgármester 
 Átvevő: Kardos Antalné elnök 

35. A Felek rögzítik, hogy az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról 2018. szeptem-
ber 1. napjától Átvevő gondoskodik. 



 

 

36. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felme-
rülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. 

37. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
Nvtv. az Ör. rendelkezései az irányadók.  

38. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 

Úrkút, 2018. … … 
 

 
 
……………………………..    …………………………….. 
Fülöp Zoltánné polgármester    Kardos Antalné elnök 
Úrkút Község Önkormányzata   Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 



5. melléklet a …/2018. (IV. 26.) határozathoz 
 

Együttműködési megállapodás 
1. sz. módosítás 

 
Mely létrejött egyfelől  Úrkút Község Önkormányzata (adószáma: 15734192-2-19, 
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45, képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester, a továbbiakban: 
Önkormányzat),  
 
másfelől az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat (adószáma 15782542-1-19., 
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 2., képviseli: Pichler József elnök, a továbbiakban: 
NNÖ),  
 
továbbá az Úrkúti Polgármesteri Hivatal (adószáma: 15429836-1-19, székhelye: 8409 Úrkút, 
Rákóczi u 45., képviseli: dr. Puskády Norbert jegyző) továbbiakban: Hivatal  
/együttesen a továbbiakban: Felek/ között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Felek rögzítik, hogy Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2017. 
(V.30.) határozatában az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda (továbbiakban: Óvoda) fenntartói 
jogának átadásáról az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
23/2017. (V.17.) határozatában a fenntartói jog átvételéről határozott. 
 
2. Hivatal kijelenti, hogy az Óvoda pénzügyi, számviteli, igazgatási feladatait az Óvoda és a 
Hivatal között létrejött Munkamegosztási megállapodás szabályozza. 
 
3. Hivatal kijelenti, hogy tekintettel az 1. pontban említett fenntartóváltásra és az ezzel járó 
költségvetési szerv irányítói váltásra a Munkamegosztási megállapodást 2018. szeptember 1-
jei hatállyal megszünteti. 
 
4. Fent foglaltakra tekintettel a 2015. január 29-én kötött Együttműködési megállapodást az 
alábbiak szerint módosítják: 
Az együttműködési megállapodás 2. pontja az alábbi 11. francia bekezdéssel egészül ki: 
„A Hivatal ellátja az NNÖ által fenntartott költségvetési szerv(ek)el kapcsolatos pénzügyi, 
számviteli, igazgatási feladatokat.” 
 
6. Az együttműködési megállapodás itt nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben 
és hatályban maradnak. 
 
7. Jelen módosító okirat 2018. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
8. Felek jelen 5 példányban készült módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írják alá. 
 
Úrkút, 2018. … … 
 
 
…………………………….     ……………………………. 
Úrkút Község Önkormányzata   Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata 
Fülöp Zoltánné polgármester     Kardos Antalné elnök 
 
 
    ……………………………. 
    Úrkúti Polgármesteri Hivatal 
    dr. Puskády Norbert jegyző 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE 

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

e-mail.: onkurkut@vnet.hu 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Szám: URK/80-4/2018       2. napirendi ponthoz               

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 24-i ülésére 

 
Tárgy: Döntés pályázatokon való indulásról 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1) Kiírásra került a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 

törvény alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre vonatkozó 
pályázat, amelynek céljai: 

 
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

(intézményfejlesztés). 
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 

sportlétesítmény létrehozása (sportfejlesztés), 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (infrastruktúra-fejlesztés). 

 
A pályázati kiírás szerint az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújtható be 
pályázat. 

  
Az önkormányzat a tavalyi év során 15 000 000,- Ft összeget nyert el a Rákóczi utca menti 
járda felújítására, melyhez az önrészen felül saját forrást is vállalt, azonban a felső falusi 
szakasz már így sem fért bele a költségvetésbe. 
A pályázat keretében lehetőség van a járda elmaradt szakaszának felújítására támogatást 
igényelni. Ezen felül a Gubicza utca felújításának megkezdését javasoljuk. Az utca teljes 
felújítása meghaladja a pályázati keretösszeget, illetve az önkormányzat teherbírását, így a 
szükséges munkát szakaszosan tudjuk megvalósítani. A pályázati dokumentációban a 
Gubicza utcai járda helyreállítását és K szegéllyel történő elválasztását kívánjuk 
szerepeltetni, tekintettel a csapadékvíz elvezetésére (útfelújítás esetén az utca lejtése a 
csapadékvizet a lakóingatlanokba vezetné) és a járda minőségére. 
 
Ezen indokok mentén a c) alpont szerinti infrastruktúra-fejlesztésre javasoljuk beadni a 
pályázatot. 
 
A rendelkezésre álló keretösszeg infrastruktúra-fejlesztésre 2 500 M Ft, a maximálisan 
igényelhető támogatás 15 millió Ft. 
 
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó egy 
lakosra jutó adóerő-képességétől. 

  
A c) alpont szerinti alcél támogatási aránya Úrkút adóerőképessége alapján 85 %, azaz 15 
% önrész biztosításával a halaszthatatlan felújítási feladatok elvégezhetők. 
 
A pályázatot május 2-ig kell benyújtani, a Belügyminisztérium a döntését első körben 
augusztus 31-ig hozza meg.  



 
2) A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. sz. 

melléklet I/1. pontja alapján megjelent a „Lakossági víz és csatornaszolgáltatás 
támogatása” pályázati kiírás. 
 
A pályázati kiírás alapján a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt a szükséges számításokat 
elvégezte.  
A számítások alapján tájékoztatta az önkormányzatot, hogy Úrkút település fajlagos 
ráfordításai meghaladják a pályázati kiírásban meghatározott küszöbértékeket, így a 
pályázat benyújtására jogosultak vagyunk. 
 
A pályázat benyújtási határideje 2018. május 7-e, a támogatói döntésről az önkormányzat 
2018. július 30-ig értesül. 
 
Az elnyert támogatást a Magyar Államkincstár egy összegben 2018. szeptember 7-ig 
utalványozza az önkormányzat részére, amelyet 3 munkanapon belül kell átutalni a DRV 
Zrt, mint településünk vízi közmű szolgáltatója részére. 
 
A szolgáltató az átutalt támogatást a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és – 
tisztítás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel. 
 
A pályázat elektronikus benyújtásához szükséges adatokat, dokumentumokat a szolgáltató 
rendelkezésünkre bocsátotta, a pályázat benyújtásához azonban testületi döntés, valamint 
a kiírásban szereplő nyilatkozatok becsatolása szükséges. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2018. április 18. 

Fülöp Zoltánné 
polgármester 

 
Határozati javaslat 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1) egyetért az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések belterületi utak, hidak, 

járdák alcélú támogatási igény benyújtásával a Rákóczi utca melletti járda részbeni és a 
Gubicza utcai járda felújítása érdekében – az előterjesztésben foglalt tartalommal – és a 
szükséges 15 % önrészt (2 647 059,- Ft-ot) az önkormányzat 2018. évi költségvetési 
rendeletének K7 pályázatokhoz önrész biztosítása előirányzat terhére biztosítja. 

2) a Rákóczi utca melletti járda részbeni és a Gubicza utcai járda felújítása érdekében 
kötelezettséget vállal további 156 800,- Ft forrás biztosítására a gazdasági tartalék terhére. 

 
Felelős: polgármester és jegyző 
Határidő: 2018. május 2. 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a 2018. évi 
lakossági víz – és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár felé. 
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 
 
Határidő: 2018. május 7. 
Felelős: polgármester és jegyző 
 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Szám: URK/80-4/2018       3. napirendi ponthoz               

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 24-i ülésére 

 
Tárgy: Úrkút, Május 1. tér 1. sz. alatti társasház alapító okiratának módosítása 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) 
bekezdés rögzíti: „Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek 
tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint 
megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá 
nem tartozó települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 
42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik 
formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.” 
 
Az igényfelmérés március 1. április 15-e között megtörtént, hat szülő jelezte igényét a bölcsődei 
ellátásra. A statisztikai adatok szerint a 3 év alattiak száma 45 fő, így önkormányzatunknak 
mindenképp kötelessége megszervezni a bölcsődei ellátást. 
 
A Képviselő-testület 60/2017. (IX.26.) határozatában pályázat benyújtásáról döntött a mini 
bölcsődei férőhelyek kialakítása céljából, mely pályázat pozitív elbírálásban részesült. 
 
A benyújtott pályázati dokumentáció alapján a bölcsődei helyiség kialakítására a Május 1. téri 
óvodai telephelyen fog sor kerülni, a jelenlegi menzahelyiség átalakításával. Maga az épület 
társasházként van bejegyezve, két albetéttel: a 395/A/1 hrsz. alatt az óvodai helyiség, 395/A/2 
hrsz. alatt pedig a gyógyszergyári helyiség. 
 
Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának átadásával az Úrkút Német Német 
Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkezelésébe kerül a 395/A/1 hrsz. alatti telephely. Mivel a 
bölcsőde önkormányzati fenntartású lesz, ezért indokolt a két helyiséget jogilag megosztani. 
A 395/A/1 hrsz. alatti albetét tovább osztásával kialakítható egy további albetét a 395/A/3 hrsz. 
alatt, mely az Úrkúti Törpikék Bölcsőde székhelyéül szolgálna.  
A megosztásnak további előnye, hogy almérők felszerelésével könnyen elkülöníthető a 
víz/gáz/áram fogyasztás, így nincs szükség pl. légköbméter alapján történő megosztásra és 
tovább számlázásra. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy alapító okirat módosításával kapcsolatosan fejezze ki 
egyetértését és az előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződés szerint rendelje meg 



Varga Lajos egyéni vállalkozótól, tekintettel az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 
fenntartóváltására, illetve a fent említett további előnyökre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2018. április 18. 

Fülöp Zoltánné 
polgármester 
 

 
Határozati javaslat 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Úrkút, Május 1. tér 1. sz. 
alatti társasház alapító okiratának módosításával.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasházi alapító okirat módosítást 
az előterjesztés melléklete szerint megrendelje Varga Lajos egyéni vállalkozótól 45.000,-Ft + 
ÁFA/ albetét, azaz negyvenötezer forint + ÁFA/albetét (3 albetét), összesen bruttó 171 450 
forintért az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének K336 vásárolt szolgáltatást 
előirányzat terhére. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy társasházi alapító okirat módosítása 
érdekében hívja össze a közgyűlést, szavazza meg az alapító okirat módosítást, azt írja alá és 
mielőbb intézkedjen az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről. 
 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 



 

1 
 

Vállalkozási szerződés  
 
amely létrejött egyrészről Úrkút Község Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.) képviseletében  
Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről  

Varga Lajos egyéni vállalkozó, (adószáma:47045680-2-28) 9354 Osli, Hanyi u. 43. szám alatti lakos 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:  

1./ Megrendelő megrendeli az  Úrkút 395 Hrsz-ú, Május 1 tér 1. szám alatti kivett óvoda-gyógyszertár 
megnevezésű ingatlan társasháztulajdont alapító okiratának módosítását, valamint annak ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyeztetését. A megbízás tartalmazza az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéshez szükséges dokumentációk elkészítését. 

2./ Megrendelő vállalja, hogy az 1. pontban foglalt feladat elvégzéséhez Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátja a szükséges dokumentumokat (tulajdoni lap, helyszínrajz), biztosítja az ingatlanok 
felmérhetőségét, valamint a szükséges egyeztetések elvégezhetőségét.  

3./ Jelen szerződés 1. pontjában foglalt feladat elvégzéséért Megrendelő a kölcsönösen kialkudott díjat 
fizeti Vállalkozónak, melynek összege 45.000,-Ft + ÁFA/ albetét, azaz negyvenötezer forint + 
ÁFA/albetét (3 albetét), összesen bruttó 171 450 forintért. A vállalkozási díj megfizetése a 
Megrendelő teljesítmény-igazolását követően Vállalkozó által benyújtott számla ellenében, annak 
benyujtását követő 8 napon belül, banki átutalással történik. 

4./ Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj Megrendelőt terheli. 

5/ Jelen szerződés 1. pontjában foglalt feladat elvégzésének határideje legkésőbb 2018. május 31. 

6./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy feladat elvégzése keretében tudomására jutott üzleti  
titkot  megőrzi, és tudomásul veszi, hogy felelős minden olyan kárért, melyet titoktartási 
kötelezettsége megszegésével a Megrendelőnek, vagy üzleti partnereinek okoz. 

 
7./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
 
8./ A felek jelen szerződésből eredő bármely jogvitát elsősorban egymás között kísérlik meg rendezni, 

ennek eredménytelensége esetére az Ajkai Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Úrkút, 2018. … …. 
 
 
 
     Úrkút Község Önkormányzata Varga Lajos 
képviseli: Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester Vállalkozó 
 Megrendelő 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Szám: URK/80-4/2018       4. napirendi ponthoz               

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 24-i ülésére 

 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok megadása az Úrkút SK részére 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Úrkúti Sportkör a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
(Taotv.)szerint társasági adókedvezményt kíván igénybe venni (TAO pályázat), melyből 
egyrészt a 371 hrsz. alatti sportpályán műfüves focipályát szeretne kialakítani, másrészt a 
395/3/A/1 hrsz. alatti természetben a Rákóczi u. 41. sz. alatti sportcsarnok fejlesztését szeretné 
elvégezni. Utóbbi fejlesztésbe a sportcsarnok festése, napelem felszerelése, fűtéskorszerűsítése 
és nyílászáró cseréje valósulna meg. 
 
A TAO pályázat fenti tartalmú benyújtásához az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulására is 
szükség van (1-2. mellékletek), tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonú, korlátozottan 
forgalomképes ingatlanokról van szó. 
 
A beruházások közérdekű jellegére tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok kiadására adjon felhatalmazást. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2018. április 18. 

Fülöp Zoltánné 
polgármester 
 

 
Határozati javaslat 

 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat mellékleteit képező tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat aláírja. 
 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 



1-2 mellékletek a ../2018. (IV.24.) határozathoz 
 

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

(nem természetes személy tulajdonos, 5 millió forintot meghaladó beruházás esetén) 

 

Alulírott Fülöp Zoltánné polgármester kijelentem, hogy az Ajkai Járási Hivatal Földhivatali Osztályán 
395/3/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 8409 Úrkút, Rákóczi u. 41. címen található 
ingatlan az általam képviselt Úrkút Község Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi. 
 
 
Az általam képviselt Úrkút Község Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az Úrkúti 
Sportkör a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási program 
(továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett ingatlan(ok)on 
sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson. 
 
A Úrkút Község Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Úrkúti Sportkör a  
megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakba: MLSZ) 
által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó 
jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa.  
 
Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, az Úrkút Község Önkormányzata, mint 
tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 év határozott 
időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. 
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében az Úrkúti 
Sportkörrel együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megteszem és a 
rendelkezésére bocsátom. 
 
Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely 
akadályozná az Úrkúti Sportkört abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást megvalósítsa. 
Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a felújítás megvalósítását 
követő 5 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít. 
 
A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt Úrkút Község 
Önkormányzatra, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult 
vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges 
felhatalmazással.  
 
 
Kelt: Úrkút, 2018. ... … 

 
 

……………………………………….. 
Úrkút Község Önkormányzata 

képviseli: Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester 
  



1-2 mellékletek a ../2018. (IV.24.) határozathoz 
 

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

(nem természetes személy tulajdonos, 5 millió forintot meghaladó beruházás esetén) 

 

Alulírott Fülöp Zoltánné polgármester kijelentem, hogy az Ajkai Járási Hivatal Földhivatali Osztályán 
371 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 8409 Úrkút, Hősök utca 26. címen található ingatlan 
az általam képviselt Úrkút Község Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi. 
 
Az általam képviselt Úrkút Község Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az Úrkúti 
Sportkör a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási program 
(továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett ingatlan(ok)on 
sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson. 
 
A Úrkút Község Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Úrkúti Sportkör a  
megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakba: MLSZ) 
által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó 
jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa.  
 
Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, az Úrkút Község Önkormányzata, mint 
tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 év határozott 
időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. 
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében az Úrkúti 
Sportkörrel együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megteszem és a 
rendelkezésére bocsátom. 
 
Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely 
akadályozná az Úrkúti Sportkört abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást megvalósítsa. 
Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a felújítás megvalósítását 
követő 5 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít. 
 
A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt Úrkút Község 
Önkormányzatra, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.  
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult 
vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges 
felhatalmazással.  
 
 
Kelt: Úrkút, 2018. ... … 

 
 

……………………………………….. 
Úrkút Község Önkormányzata 

képviseli: Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester 
 


