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MEGHÍVÓ 
Úrkút Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete 2014. június  2.-án (hétf őn) 17, 00 órai 

kezdettel  ülést tart, melyre meghívom. 

 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal  – tanácskozó terem. 

 

    Napirendi pontok tárgyalása el őtt:  

a) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról. 

                        Előterjesztő:  polgármester      

b) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 

Előterjesztő: polgármester      

                              Napirendi pontok  : 

1) Úrkút Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása – 
rendelet-tervezet. 

Előterjesztő: polgármester 

2) Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó 
értékelése. 

Előadó: polgármester 

3) Beszámoló az óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási 
tevékenységről, valamint a 2014/2015. nevelési év előkészületeiről, az óvodai 
nyári szünet ideje, és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási 
feladatok. 

Előterjesztő: Óvoda vezetője 

4) Önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása. 

 Előterjesztő: polgármester 

5) „Hauser Lajos” Emlékalapítvány tevékenységéről szóló beszámoló. 

Előterjesztő: Tenkné Klespitz Dóra Kuratórium Elnöke 

6) Falunapi rendezvények programja, előzetes tervek – szóbeli megbeszélés. 

Előterjesztő: alpolgármester 

7) Döntés az iskolába járó gyermekek közlekedési biztonsága érdekében teendő 
intézkedésekről. 



Előterjesztő: polgármester 

8) Vegyes ügyek. 

a) Tájékoztatás a víz, szennyvíz-csatorna és tisztító telep beruházásról. 

Előterjesztő: polgármester 

b) Az Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartása. 

     Előterjesztő:  polgármester 

c) Kiss Imréné úrkúti lakós kérelme, lakásbérleti jogviszony 
meghosszabbítására. 

Előadó: polgármester 

d) Kiss Éva úrkúti lakós kérelme, lakásbérleti jogviszony 
meghosszabbítására. 

Előadó: polgármester 

                        
Napirendi pontok tárgyalása után: 
 
                Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben van). 
 
   Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2014. május 29.                                       

                                                              Fülöp Zoltánné polgármester 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ 

 
a 2014. április 28-ai testületi ülés óta végzett munkájáról a 

képviselő-testület 2014. június 2-ai ülésére 
 

1) Szennyízberuházás és az ivóvíz-távvezeték építési beruházását 
folyamatosan figyelemmel kísértem, mind a műszaki, mind az 
adminisztratív jellegű megbeszéléseken részt vettem. 

         A beruházásokról külön napirendi pont keretében adok tájékoztatást. 
2) A sportcsarnok következő beruházási feladataira – a csarnok előtti terü-

let térkövezése és akadálymentes bejáró kialakítása, valamint mozgás-
korlátozott WC kialakítására –  Rogán Sándor Úrral az Ajkai Polgármes-
teri Hivatal Építési és Városgazdálkodási Iroda dolgozójával Jegyző 
Asszonnyal együtt személyesen egyeztettünk. 
Az elhangzott kivitelezési javaslatok alapján több kivitelezővel is                                
egyeztettem, majd az árajánlatokat megkértem. Amennyiben  azokat az 
ülés időpontjáig megkapjuk, akkor külön napirendi pontként  fogom 
javasolni  az árajánlatokról való döntést. 

3) A Május 1 téri közvilágítás átépítése érdekében egyeztettem a 
tervezővel, majd árajánlatot kértem a terv elkészítésére. 

 Az árajánlat megérkezett ( 298 ezer Ft + ÁFA ), amely alapján a kiviteli 
 terv  elkészítésére a megrendelést a Kiss és társa Kft részére 
 elküldtem. 

4) A falunapi program összeállítása érdekében több árajánlatot kértünk, 
Nagy Szabina képviselőtársammal és a Jegyző Asszonnyal. A szerző-
dések előkészítése folyamatban van. A helyi szereplőkkel Somogyi Im-
réné alpolgármester egyeztetett. ( A részletes programtervről külön napi-
rendi pontban foglalkozunk.) 

5) A 2014/2015. évi helyközi vasúti és autóbuszos közszolgáltatási menet-
rend előkészítése érdekében egyeztető tárgyaláson vettem részt. A ter-
vezett menetrend településünk autóbusz menetrendjében változást nem 
tartalmaz, Zsófia pusztai lakosok részéről felmerült igényeket ( több 
buszjárat menjen be a belső megállóba, illetve 3 műszakos 
munkábajárás buszjáratokkal megoldható legyen Ajka irányába ) 
továbbra sem tudják támogatni. 
 

Úrkút, 2014. május 
        
        Fülöp Zoltánné 
         polgármester 



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

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

________________________________________________________________________ 

Szám:81-6/2014.  

JELENTÉS 

 a Képviselő-testülete 2014. június 2.-i ülésére. 

 

Tárgy : Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról. 

Tisztelt Képvisel ő-testület! 

A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést adom: 

21/2014. (IV.28.)önkormányzati határozat : A településszerkezeti terv 
módosításával kapcsolatos határozat, rendelet az illetékes szerveknek határidőben 
megküldésre került. 

22/2014. (IV.28.) önkormányzati határozat:  Karisztl Jánosné az óvodavezetői 
pályázatának elfogadásáról az értesítést megkapta. 

25/2014. (IV.28.) önkormányzati határozat: Az Asszonykórus Egyesület a 150.000.- 
Ft-os önkormányzati támogatást a Megállapodás megkötését követően megkapta. 

Kérem fentiek szíves elfogadását. 

Úrkút, 2014. május 28. 

 

                                                                     Fülöp Zoltánné  

                                                                      polgármester 

                                                              

 

 

 



1 
 

Községi Önkormányzat Polgármestere 

8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 

Tárgy: Tájékoztatás a szennyvízberuházás és az ivóvízvezeték építési be-
ruházásról 

ELŐTERJESZTÉS 

Úrkút Község Önkormányzati Képvisel ő-testülete  

2014. június 2-ai ülésére  

 

Tisztelt Képvisel ő-testület! 

 

A képviselő-testületet folyamatosan polgármesteri tájékoztatókban, illetve 
szóban tájékoztattam a szennyvízberuházás és az ivóvízvezeték építési 
beruházás folyamatáról. 

Jelen előterjesztésben röviden összefoglalnám a beruházások utóbbi idő-
szakának adminisztratív és fizikális eseményeit. 

Csatorna-beruházás adminisztratív eseményei: 

A szabálytalansági eljárást követően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
jóváhagyta a vállalkozási szerződés módosítását és 2013. december 31-én 
utasította a közreműködő szervezetet a támogatási szerződés módosítására, 
melyben a projekt fizikai befejezésének új határideje 2014. június 30-a.  

Sajnos a támogatási szerződés módosítását csak május 12-én kaptuk meg 
(2014. április 30-ai dátummal), így a kivitelező közel 200 millió összértékű január-
ban lejárt számláinak kifizetésére csak május 21-én került sor. 

Adminisztratív téren elkészültek a vállalkozási szerződésekben rendelkezésre ál-
ló maradványösszegek igénybevételi lehetőségeinek kidolgozásai. A kidolgozás 
egyeztetésein mindig részt vettem, az összeállított igényeket a projektmenedzser 
megküldte a közreműködő szervezet részére véleményeztetésre.  

Az előzetes vélemények alapján mind a telepi szerz ődésben lév ő 5.600 e Ft-
os, mind a csatorna szerz ődésben lév ő 15.800 e Ft-os tartalék 
igénybevételét támogatni tudják.  

A telepi szerz ődés esetében 2.150.400 Ft-ot a földkábel kialakítás a miatti 
többletköltség finanszírozására nyújtottunk be, 3.3 00 e Ft-os igényt pedig 
az áramváltós terv és kivitelezés elszámolhatósága érdekében. 

A csatornahálózat vállalkozási szerz ődésében szerepl ő tartalék 
igénybevétele pedig az V-VI. osztályú talaj cseréje  miatti többletköltségek 
alapján került benyújtásra. 



2 
 

A támogatási szerz ődésben szerepl ő összesen 58 millió Ft-os tartalék csak 
kiegészít ő közbeszerzéssel vehet ő igénybe. 

Ezen tartalék felhasználására vonatkozóan a korábbi  testületi ülésen 
ismertetett bontásban nyújtottunk be koncepcionális an felhasználási 
javaslatot, de ezek még közrem űködő szervezet el őzetes véleménye alapján 
egyeztetés alatt állnak a kivitelez ő és a mérnök között. 

Megjegyzem, hogy e beruházásunk tekintetében a KSZ-nél a projektfelelős sze-
mélye ismét változott, így újabb kapcsolatfelépítésre is szükség van az ügyintézé-
sek érdekében. 

Csatorna-beruházás kivitelzési eseményei: 

A szennyvíztisztító telep és ezzel okozati összefüggésben a csatornahálózat épí-
tése is határidő módosítással történt az utóbbi időszakban.  

A villamos-energia ellátást az E.ON több éves előkészület, illetve szerződésmó-
dosítások után 2014. február 18-án kiépítette, a mérnök, az üzemeltető 
jóváhagyta a próbaüzem megkezdését, melyet az önkormányzat, mint tulajdonos 
és beruházó nevében támogattam. 

A  telep 3 hónapos próbaüzeme március 21-én megkezd ődött és azóta is 
folyamatosan zajlik. 

A csatornahálózat is elkészült, sor került a régi é s új csatornarendszerek 
összekötésére. Az április 25-ei lakossági fórum óta  folyamatosan történnek 
a lakossági rákötések, a DRV felé továbbított átvét eli igények száma már 
közel 200. 

A lakossági rákötések befejezéséig a két rendszer - meglévő és az új építésű - 
párhuzamosan fog működni, csak ezután kerülhet sor a régi rendszer felhagyásá-
ra. 

A kivitelez ő a beruházást készre jelentette, amely alapján a mé rnök 2014. 
június 2-ával kit űzte a műszaki átadás-átvételi eljárás megindítását . Az 
eljárás kezdő időpontjától kezdődően a kivitelezőnek még 25 nap áll 
rendelkezésére a hiányosságok, esetleges hibák javítására. 

Jelenleg a támogatási szerződésben előírt és engedélyezett nyomsávos úthelyre-
állítások zajlanak, melyeket a kivitelezőnek szintén eddig az időpontig kell meg-
valósítania. 

A beruházás záró rendezvényének tervezett id őpontja június 26-a, amelynek 
szervezése megkezd ődött . 

Az ivóvíz-beruházás idei évben eseménytelenebb volt, hiszen igazán az E.ON 
bekötésére, hálózatfejlesztésére kellett várnunk. 

Az ivóvíz-távvezeték kivitelezését a kivitelező Duviép 2000 Kft még 2013. 
december 23-án készre jelentette.  

A műszaki átadás-átvételi eljárás kitűzése előtt január 8-án helyszíni bejá-
rást tartottunk a kivitelező, a Bakonykarszt és a DRV részvételével. 
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Ezt követően a műszaki ellenőr kitűzte a műszaki átadás-átvételi eljárást 
2014. január 16-ára, melyet azonban eredménytelennek kellett nyilvánítani. 

Ennek oka, hogy a Bakonykarszt Zrt ajkai medencére vonatkozó villamos 
energia igénybejelentését az E-ON visszaküldte, mert a hálózatfejlesztés 
még nem került lezárásra. A lezárás várható időpontja 2014. február 4-e 
volt . 

A képviselő-testületet a tervezett megvalósulási folyamatról a polgármesteri 
tájékoztatóban a februári testületi ülésen tájékoztattam. 

A helyzet azonban változott, az áramvételezés kialakítását az E.ON csak 
2014. március 27-én biztosította, így a műszaki átadás-átvételi eljárást áp-
rilis 28-án tudtuk újra megkezdeni, hiszen a vállalkozónak április 27-ig 
kellett a hátralévő DRV és Bakonykarszt Zrt által még kért munkákat elvé-
gezni, és a létesítményt készre jelentenie. 

 Fizikálisan 2014. májusában az alábbi események történtek:  
    - A DRV Zrt. kérésére a nyomáspróba ismételt elvégzése. 

- Vízminta vétel (Bakonykarszt Zrt) megfelelő vízminta 

- Vízmintavétel (DRV ZRT.) - Nem megfelelő eredmény 

    - Ismételt hálózatmosatás és fertőtlenítés 

    - Ismételt vízmintavétel (DRV Zrt.) 

    - Megfelelő vízminta 

    - Megfelelő vízminta birtokában a rendszer élesítése, irányítástechnikai 
rendszer átállítása az  új szolgáltatók rendszeréhez illesztése. 

  
2014. május 28. Rendszer sikeres beüzemelése, régi szolgáltató (Mangán-
bánya) kiváltása. 
  
2014. május 29. M űszaki átadás - átvétel lezárása. 
  
A csúszást ezen beruházásunk esetében is az E-ON Zrt. késedelmes telje-
sítése okozta, a kivitelezés elkészült, de az irányítástechnikai rendszer be-
üzemelése (átforgatása mindkét üzemeltető rendszerébe) csak a villamos 
energia rendszer üzembe helyezése után volt megkezdhető meg, mivel 
a vízszolgáltatást folyamatosan fenn kellett tartani. 
 
Az áramvételezési problémáról és emiatt a projekt időbeli csúszásáról a 
projektmenedzser folyamatosan tájékoztatta a projektfelelőst annak szerző-
déses kezelhetősége érdekében. 
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A szerződésmódosítást kezdeményeztük, annak 2014. decemberéig törté-
nő hosszabbításának jóváhagyását szóban jelezték a projektmenedzser fe-
lé, de írásbeli visszajelzést – többszöri szóbeli és írásbeli érdeklődésünk el-
lenére – a mai napig nem kaptunk. 

A kivitelező által jelzett többletköltségek ( áramvételezési, hálózatfejlesztési 
) finanszírozási lehetősége szintén egyeztetés alatt állt, de arról sincs 
visszajelzésünk. 
 
Megjegyzés: Nem tudjuk, hogy a projektfelelős személyében történt-e a 
szervezeti átalakítások miatt változás, mivel az e-mailekre még visszaolva-
sási igazolás sem érkezik, illetve a kapcsolattartó telefonon sem elérhető. 
 

E beruházás tekintetében is gondoskodni kell a zárórendezvény megtartá-
sáról, de előtte az adminisztratív ügyintézéseket kell rendezni és véglegesí-
teni. 

 

Úrkút, 2014. május 

            
                                                                                                   
       Fülöp Zoltánné 
        polgármester   
                                                                          
     
 

 



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

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

                                  e-mail.: jegyzour kut @ vnet.hu onkurkut@vnet.hu 

 

Szám:81-6/2014. 

 
E l ő t e r j e s z t é s 

a Képviselő-testület 2014. június 2.–i ülésére 
 
 

Tárgy : Az Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartása. 
 
Előterjesztést készítette : Rostási Mária jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján a fenntartó dönt az óvoda éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 
Az óvodavezető elkészítette az Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda nyári nyitva, ill. zárva 
tartására vonatkozó tervezetét. Figyelembe vette az óvodai nyári nyitva tartással 
kapcsolatos szülői igényeket, megtervezte a szükséges karbantartási munkálatok 
időszakát is. 
 
Kérem a tervezet megtárgyalását, a mellékelt határozati javaslat alapján a 
szükséges határozat meghozatalát. 
 
Úrkút, 2014. május 23. 
 
                                                                    Fülöp Zoltánné 
                                                                    polgármester 
 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Napközi Otthonos  
Óvoda nyári zárva tartásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
Az óvoda 2014. július 7.-től - 2013. augusztus 3.-ig a nyári karbantartási munkák 
miatt zárva tart. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Karisztl Jánosné óvodavezető 



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

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

 
Szám:81-6/201. 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képvisel ő- testület 2014. június 2-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Kiss Imréné Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakós kérelme, lakásbérleti 
jogviszony meghosszabbítására. 
 
Előterjesztést készítette:  Rostási Mária jegyző 

 
Tisztelt Képvisel ő - testület! 
 
Kiss Imréné és házastársa Kiss Imre Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakósok 
lakásbérleti jogviszonya 2014. június 30. napjával lejár, ezért kérték, hogy azt a 
tulajdonos önkormányzat hosszabbítsa meg. 
 
A lakásban 2 szoba, konyha, éléskamra, fürdőszoba, wc és előszoba van, melyre a 
havi bérleti díj: 8.210.- Ft. 
 
A lakásban a házaspár  2 nagykorú gyermekeivel él, ahol az egyik gyermeknek az 
élettársa és 2 kiskorú gyermekük is a lakásban él. A Kiss család is elég rossz 
szociális körülmények között él. Folyamatosan volt lakbérhátralékuk, a közüzemi díjat 
sem fizetik, fizették határidőben, Jelenleg lakbérhátralékuk nincs.  A kérelmezett 
bérlakás nagyon lelakott állapotban van.  
 
Javaslom a lakás bérbeadását kérelmezők részére egy éves időtartamra, vagyis 
2015. június 30-ig bezárólag. 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Úrkút, 
Csokonai u. 1. szám alatt lévő „nagyház” épület emeletének belső udvarán lévő 2. 
sz. lakást Kiss István né  és házastársa Kiss Imréné Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti 
lakósok részére 2015. június 30.-ig bezárólag bérbe adja. A havi lakbér összege: 
8210.- Ft. 
A lakásbérleti szerződés megkötésével és aláírásával felhatalmazza Fülöp Zoltánné 
polgármestert. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
Úrkút, 2014. május 23. 
                                                                 Fülöp Zoltánné 
                                                                 polgármester 



 
 
 



KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

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

 
Szám:81-6/2014. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
 Képvisel ő- testület 2014. június 2-i ülésére 

 
Tárgy:  Kis Éva Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakós kérelme, lakásbérleti jogviszony 
meghosszabbítására. 
 
Előterjesztést készítette:  Rostási Mária jegyző 

 
Tisztelt Képvisel ő - testület! 
 
Kis Éva és élettársa Orsós Roland Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakósok lakásbérleti 
jogviszonya 2014. május 31. napjával lejárt, ezért kérték, hogy azt a tulajdonos 
önkormányzat hosszabbítsa meg. 
Lakbér hátralékuk jelenleg nincs. 
A lakásban 2 szoba, konyha, éléskamra, fürdőszoba, wc és előszoba van, melyre 
jelenleg a havi bérleti díj: 6.460.- Ft., javasoljuk 7.000.- Ft-ra megemelni. 
A párnak három kiskorú gyermeke van, és egy kiskorút – Roland testvérét – nevelik 
gyámként.  A kérelmezett bérlakás is eléggé lelakott állapotban van, amely 
változatlanul igaz a „nagyház” egészére. Kérelmezők a fürdőszoba felújítását  az 
elmúlt évben elvégezték, az idei évben szeretnék a bejárati ajtót is kicserélni. 
Javaslom a lakás bérbeadását kérelmezők részére egy éves időtartamra, vagyis 
2015. május 31-ig bezárólag. 
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Úrkút, 
Csokonai u. 1. szám alatt lévő „nagyház” épület emeletén lévő 1. sz. lakást Kis Éva 
és élettársa Orsós Roland Úrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakósok részére 2015. 
május 31.-ig bezárólag bérbe adja. A havi lakbér összege: 7000.- Ft. 
A lakásbérleti szerződés megkötésére és aláírására felhatalmazza Fülöp Zoltánné 
polgármestert. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Úrkút, 2014. május 27. 
 
                                                                 Fülöp Zoltánné 
                                                                 polgármester 
 



 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS  
 

 
 

Úrkút Község Önkormányzati Képvisel ő-testülete 2014. június 2.-án  

megtartandó ülésére 

 

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel adatainak átfogó 

értékelése  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előterjesztést készítette :    Klein Attiláné igazgatási ügyintéző
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Tisztelt Képvisel ő-testület! 

 
 
„ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997.évi XXXI. törvény 96.§. 
(6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig átfogó értékelést kell készítenie, 
amelyet a képvisel ő-testületnek meg kell tárgyalnia.   
 
 
E feladatnak eleget téve az alábbi értékelést adjuk  2013. évről  
 

1.1.1.1.   A Település demográfiai mutatói 
 

 
Úrkút község lakosság száma  2013.év decem 31-én   2115 fő volt,  ennek 17 %-át, azaz  

356 főt tesz ki a 0-18 éves korosztály.  

 
0- 6 éves   115  fő 

         7-14 éves   160   fő          
15-18 éves  81  fő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetb eni ellátások  

 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 
 

• A gyermekvédelmi törvényben meghatározott 
- gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 
- természetbeni támogatásnak, továbbá 

• más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére 
 
Általánosságban elmondható, hogy a kérelmek elsősorban gyermeküket egyedül nevelő, 
valamint munkanélküli ellátásban, gyes-ben, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő családoktól érkeztek, ahol tekintettel az egy főre jutó alacsony jövedelem 
nagyságára az ellátás megállapításra került.  

0-6 éves

7-14 éves

15-18 éves
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2013.évben 46 gyermek részére került megállapításra rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, a 0-18 éves korosztály 13 %-a. Az előző évhez viszonyítva 5 fővel csökkent a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma. Ezek a 
gyermekek két alkalommal részesültek természetbeni támogatásban, 2013. augusztus 
hónapban és 2013. november hónapban Erzsébet utalvány formájában, gyermekenként 
5.800 Ft/fő összegben.  Összesen  :  568 000 Ft. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítás nem  történt. 
 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ők számának alakulása  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kiegészít ő gyermekvédelmi támogatásra  az elmúlt évekhez hasonlóan nem volt igény.  
 
 
 
Óvodáztatási támogatásra az elmúlt évekhez hasonlóan nem volt igény. 
 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
 

A települési önkormányzat Szociális Bizottsága - átruházott hatáskörében - a gyermeket a 
rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha 
a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A kérelmek elsősorban munkanélküli 
ellátásban, gyes-ben, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő családoktól és 
gyermeküket egyedül nevelő szülőtől érkeztek. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2013.évben 49 gyermek részesült. 
A támogatási esetek száma 91.  Egyszer részesült támogatásban 29 fő, kétszer részesült 
támogatásban : 14 fő, Háromszor vagy többször részesült támogatásban 48 fő.   
A megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként 3.000-
14.250,- Ft összegig terjedt. Az összes kifizetett rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2013. 
évben 871 000 Ft volt.  
  
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elutasítás nem  történt. 
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A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül ők számának alakulása  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Gyermekétkeztetés 
 

Az Önkormányzat biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását – gyermekétkeztetését – 
az óvodás és általános iskolás gyermekek számára.  

a) az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési 
díj 100 %-át, 

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres kedvezményben részesülő gyermek és tanuló 
után az intézményi térítési díj 50 %-át, 

c) a három- vagy több gyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 
50 %-át, 

d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át 
normatív kedvezményként biztosítjuk.  

 
Az Önkormányzat 145 adagos konyhát működtet. A Napközi Otthonos Óvoda, az Általános 
Iskola napközi és menza nyersanyagnormáját minden évben a képviselő-testület állapítja 
meg. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege+áfa. 
2013.évben gyermekétkeztetési kedvezményre jogosultak száma  32 fő volt,   
ebből 21  általános iskolás gyermek vette igénybe az étkeztetést, valamint  11 óvodás 
gyermek.  
Ingyenes étkeztetésben összesen 27 gyermek részesült, ebből ingyenes óvodai étkező  
7 gyermek,  20 gyermek pedig iskolás volt.  
 
 

A kedvezményes gyermekétkeztetést igénybevev ők számának alakulását az alábbi 
táblázat mutatatja  

 
 

 2008.év 2009.év 2010.év 2011.év 2012.év 2013.év 

Óvodás  
kedvezmény
es étkezők : 

18 17 17 18 14 11 
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Ált.iskolás 
kedvezmény
es étkezők : 

25 26 32 32 16 21 

Összes 
kedvezmény
es étkező :  

43 43 49 50 30 32 

Óvodás 
ingyenes 
étkezők : 

8 7 9 7 5 7 

Iskolás 
ingyenes 
étkezők : 

13 13 19 21 22 20 

Ingyenes 
étkezők 
összesen : 

21 20 28 28 27 27 

 
 
2013.évben szociális nyári gyermekétkeztetés nem tö rtént. 
 
 

3. Gyermekjóléti Szolgálat 
 

 
A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása intézményi társulás keretében 
történik a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ (8400 Ajka, Frankel Leó u. 8.) 
Gyermekjóléti Szolgálatánál. 2013. július 1.-től, intézményi változást követően a 
gyermekjóléti feladatokat a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (8400 
Ajka, Móra Ferenc u. 7.) látja el. 
 
Az úrkúti családgondozó személyében is változás történt. 2013. június 17.-től a 
szociálpedagógus és családpedagógus végzettséggel rendelkező Pichler Judit 
munkakörét Pölöskei Alexandra vette át, aki szociálpedagógus végzettséggel 
rendelkezik, mely szintén megfelel a családgondozóra vonatkozó képesítési 
előírásoknak. 
A családgondozó 2013. évben összesen 36 gyermek – 21 család – esetében 
családban történő nevelkedésük segítése érdekében folytatott rendszeres 
gyermekjóléti szolgáltatást. Alapellátásban 20 gyermek gondozása történt, 4 
gyermek átmeneti nevelés alatt áll. Védelembe vett gondozottak száma 12 gyermek 
volt. 
 
Az ellátásban részesülő gyermekek számát az alábbi táblázat mutatja évenkénti 
bontásban: 
 

Korcsoport  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 
0 -5 év 3 7 11 11 8 3 3 

6 – 13 év 7 10 9 14 14 15 17 
14 – 17 év 7 8 12 20 10 8 16 

Összesen  17 25 32 45 32 26 36 
 
A családokkal való kapcsolatfelvétel többféle módon történhet, a tavalyi évben 7 új 
gondozási eset keletkezett, 6 családnál a jelzőrendszer kezdeményezésével indult a 
gondozás, 1 esetben pedig a szülő kérte a segítséget. 
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A gondozás kétféle módon valósul meg, családlátogatás, illetve ügyfélfogadás 
keretében. 
A 2013-as év statisztikai adatait figyelembe véve elmondható, hogy a legtöbb 
esetben segítő beszélgetésre volt szükség, de gyakran kérnek a szülők információt, 
illetve segítséget a hivatalos ügyek intézésében is. 
Szerencsére elmondható, hogy 2013-ban gyermekbántalmazásról nem érkezett 
jelzés.  
 
A kezelt problémák típusát tekintve ezeknél a családoknál gyakoriak az anyagi 
(megélhetéssel, lakhatással összefüggő) problémák. Jellemző az iskolai 
magatartászavar, és több esetben előfordult családi konfliktus is.  
 
A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint: 
 
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) 73 
Gyermeknevelési 0 
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 5 
Magatartászavar, teljesítményzavar 108 
Családi konfliktus (szülők egymás közi, szülő-gyermek közti) 26 
Szülők vagy a család életvitele 18 
Szülői elhanyagolás 13 
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki) 1 
Fogyatékosság, retardáció 20 
Szenvedélybetegségek 0 
Összesen: 264 
 
Közoktatási intézmény 12 alkalommal küldött jelzést iskolai igazolatlan hiányzások 
miatt. Ennek okán a tavalyi évben nem történt védelembe vétel. A jelzést követően 
környezettanulmány készült. Az igazolatlan hiányzások nem haladták meg a 10 órát, 
az érintett gyermekek nem kerültek gondozásba. A korábban már hiányzás okán 
gondozásba vett gyermekekkel a családgondozó havonta tartotta a kapcsolatot. 
Amennyiben az alapellátás keretében történő gondozás nem vezet eredményre, a 
családgondozó védelembe vételre tesz javaslatot az Ajkai Járási Hivatal Járási 
Gyámhivatala felé. 2013-ban új védelembe vételi javaslat nem készült, egy esetben 
volt szükség korábbi védelembe vétel rendkívüli felülvizsgálatának 
kezdeményezésére. 
Védelembe vételt, illetve annak felülvizsgálatát követően elkészültek a gondozási-
nevelési tervek, melyekben részletezve vannak a problémák, azoknak a megoldási 
lehetőségei, a segítő személyek felsorolása, valamint a teljesítés határideje. 
 A gondozási terveket a családgondozó a szülővel közösen írta meg, hogy tisztában 
legyenek azzal, miben kell változtatniuk, hogy a védelembe vétel a következő 
felülvizsgálat során megszűntethető legyen. A terveket félévente kell felülvizsgálni, 
és változás esetén újra írni. 
Az átmeneti nevelésben lévő 4 gyermek közül 2 lakóotthonban, 2 pedig 
nevelőszülőnél van elhelyezve. 
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a Gyermekjóléti 
Szolgálat észlelő- és jelzőrendszert működtet. A jelzőrendszer tagjai az 
önkormányzat jegyzője, a  háziorvos, a védőnő, az iskola és az óvoda ifjúságvédelmi 
felelősei, valamint a körzeti megbízott. A jelzőrendszer tagjainak kapcsolata 
kölcsönös, együttműködésük rendszeres. Probléma esetén bármikor kérhetik 
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egymás segítségét. 2013-ban is 6 alkalommal sor került az ifjúságvédelmi 
kerekasztal megbeszélésekre, valamint 1 alkalommal gyermekvédelmi tanácskozást 
tartottak a jelzőrendszer tagjai. 
 
A családgondozó 2013.-ban az alábbi továbbképzéseken vett részt: 
 

- Szociális gazdasági menedzsment (2013. 10. 09., 2013. 10. 10., 2013. 10.15.) 
- Életvezetés és pénzügyi tudatosság – Háztartásgazdálkodás gyermekes 

családokban (2013. 10. 28., 2013. 10. 29. 2013. 11. 12.) 
 
2013. július 1.-től július 5.-ig napközis tábort szervezett a családgondozó „Úrkúti 
Kalandorok” néven. A résztvevő gyermekek száma naponta 50 fő volt. A 
programokat az alábbi táblázat foglalja össze. 
 
 
2013. július 1. 
 

• ¾ 9-kor gyülekező a Közösségi Háznál 
• Busszal utaztunk Halimbára, ahol először az üveggyárat 

látogattuk meg, majd a Malom-völgybe kirándultunk, ahol 
szabadtéri játékok és szalonnasütés várta a gyerekeket. 

• Érkezés az úrkúti Közösségi Házhoz 17 órakor 
 
2013. július 2. 
 

• ¾ 9-kor gyülekező a Közösségi Háznál 
• Az úrkúti Doboz-gyárba látogattunk el, ahol megismerhettük a 

különböző papírokat, a vágás és dobozkészítés technológiáját. 
• Ebéd a Zizi étteremben (paradicsomleves, spagetti, fagylalt) 
• Számháborúztunk az úrkúti Vadaspark területén (17 óráig) 

 
2013. július 3. 
 

• 8 órakor gyülekező a Közösségi Háznál 
• Gyalogos erdei túra Kislődig, ahol a Sóbri Jóska 

Kalandparkban töltöttük a napot. 
• Érkezésünket követően szalonnát sütöttünk, majd minden 

gyermeknek lehetősége volt kipróbálni 3 játékot, és strandolni 
a park területén található tóban. 

• Érkezés az úrkúti Közösségi Házhoz 18.30-kor. 
 
2013. július 4. 
 

• ¾ 9-kor gyülekező a Közösségi Háznál 
• A Közösségi Házban tartottunk „mozidélelőttöt”, mely során 

két animációs film került levetítésre. 
• Ebéd a Zizi étteremben (pizza, fagylalt) 
• A Közösségi Házban játszóházat tartottunk, vasalható filccel, 

gyöngyökkel díszített kendőt készíthettek a gyermekek. Sor 
került a csocsóbajnokságra is, melynek első három helyezettje 
oklevélben részesült. (17 óráig) 

 
2013. július 5. 
 

• ¾ 9-kor gyülekező a Közösségi Háznál 
• Busszal utaztunk Zánkára, ahol egészen 17 óráig strandolás, 

és szabadtéri játékok várták a gyermekeket. 
• Érkezés az úrkúti Közösségi Házhoz 17.30-kor 

 
 
 
 
 
 

Az ellen őrzések tapasztalatai 
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2013.évben gyámhatósági, gyermekjóléti  és gyermekvédelmi szolgáltató  tevékenység 
ellenőrzése nem történt.  
 
 

Bűnmegel őzési program 
 
 

Úrkút község Önkormányzata  Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióval rendelkezik. 
A koncepció célja, az önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának 
megfogalmazása, majd – konkrét helyzetelemzés alapján – a megvalósítandó azonnali, rövid,- 
közép- és hosszú távú célok, illetve prioritások kijelölése, - a lehetőségeket feltárva – a 
végrehajtás módjának meghatározása, a fejlesztés folyamatos biztosításával pedig az 
életminőséget javító közbiztonság megteremtése.  
 
Úrkút községben 2013.évben bűncselekmény elleni elkövetéséről nem kapott értesítést a 
gyermekjóléti szolgálat. Családon belüli erőszakról, bántalmazásról a gyermekjóléti 
szolgálathoz jelzés nem érkezett.  
 
Drogprevenciós és bűnmegelőzési előadásokat az ajkai Rendőrkapitányság oktató kollégája 
tartott a Hauser Lajos Általános Iskolában, osztályfőnöki órák keretében.  
A védőnő drog, cigaretta és az alkohol egészségromboló hatásáról tartott előadást az 
általános iskola tanulóinak ( osztályfőnöki órák keretein belül ). 
 
 
  

 A települési önkormányzat és a civil szervezetek e gyüttm űködése, szabadid ős 
programok 

 
 

A Hauser Lajos Általános Iskola, a Napközi Otthonos  Óvoda, a Szül ői 
Munkaközösségek (iskolai, óvodai) valamint a Faluvé dő és Kulturális Egyesület 
szervezte és  rendezte meg  a 2013.évi kulturális és szórakoztató szabadidős programokat, 
melyet a Községi Önkormányzat maximálisan támogatott.  
 
 
2013.évi programok :  
 

• Farsang, 
• Húsvétváró-játszóház 
• Gyermeknap, 
• Őszi termésünnep 
• Márton-napi játszóház és felvonulás, 
• Mikulás, 
• Adventi-karácsonyi játszóház 

 
 
A Falunapot  az Önkormányzat szervezte. 
 

 
 
 
 

Jövőre vonatkozó célok, elvárások, igények 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( 
továbbiakban Gyvt.) 17.§.-a meghatározta, hogy a Gyvt-ben szabályozott gyermekvédelmi 
rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban történő nevelkedésének 
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében – 
a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében  

 
• az egészségügyi szolgáltatást nyújtok, így különösen a védőnői szolgálat, a 

háziorvos, a házi gyermekorvos, 
• a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő 

szolgálat, a családsegítő központ,  
• a köznevelési intézmények,  
• a rendőrség, 
• az ügyészség, 
• a bíróság, 
• pártfogó felügyelő szolgálat, 
• az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
• a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 
• egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, 
• munkaügyi hatóság. 
 

A fentiekben meghatározott intézmények és személyek kötelesek 
 

• jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti 
szolgálatnál, 

• hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos 
elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, 
továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető 
magatartás esetén. 

 
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermek érdekeit képviselő 
társadalmi szervezet is élhet. 
 
A felsorolt személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése 
érdekében kötelesek együttm űködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. 
 
A célokat, elvárásokat és igényeket a fentiek megvalósulásában határoznánk meg.  
 
 
Javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekéb en 

 
 
A gyermekek helyzetének javítása érdekében alapnak szintén az előző pontban leírtak. – „ a 
felsorolt személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése 
érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni” – 
tehát az együttműködés és a kölcsönös tájékoztatás megvalósulása. 
 
Megfelelő együttműködés és tájékoztatás alapján a gyermekbántalmazások és 
veszélyeztetések felszínre kerülése, a szükséges eljárás lefolytatása eredményezheti, hogy 
a gyermeket nem kell kiemelni a családból, továbbá hogy a gyermekek helyzete javuljon. 
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Összességében elmondható, hogy a településen a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok a Gyvt.alapján megfelelően el vannak látva. 
 
A községben a gyermekbántalmazások, a családon belüli erőszak jelei nem voltak 
tapasztalthatóak. Községünkben arról számolhatunk be, hogy a fiatalkorú által elkövetett 
bűncselekmény nagyon ritkán fordul elő.  
 
Kérem fenti előterjesztésem megtárgyalását, majd elfogadását. 
 
 
 
 
Úrkút, 2014. május 23. 
 

 
Fülöp Zoltán Gyuláné 

polgármester 
 
 
 
 

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelel.  
                                                                                                                           
 
 

     Rostási Mária 
                                                                                                                 jegyző 
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HATÁROZATI JAVASLAT  

 
 
 
……/2014. (V….) önkormányzati határozat 
az Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekv édelmi feladatainak ellátásáról. 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdésében foglaltak 
alapján  

a) megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2013. évi ellátásáról készített beszámolót (átfogó értékelést), 

b)  felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az értékelésről tájékoztassa a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát. 

 
 
 
Felelős : polgármester, jegyző 
 
Határidő : azonnal 
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KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 

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

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

Szám:81-6/3/2014. 

Előterjesztés  
a Képvisel ő-testület 2014. június 2.-i ülésére. 

 
Tárgy : Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, 
valamint a 2014/2015. nevelési év előkészületeiről, az óvodai nyári szünet ideje, alatt 
elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok. 
 
Előterjesztést készítette : Rostási Mária jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított intézmény 
működésének törvényességét, munkájának eredményességét azok évente esedékes 
beszámolói alapján ellenőrzi és értékeli. 
 
A Képviselő-testület  83/2013. (XII. 16.) határozatával elfogadott 2014. évi munkaterve 
alapján a júniusi  ülésén tárgyalja és dönt az óvoda 2013/2014-as nevelési évről szóló átfogó 
beszámolójának elfogadásáról, a 2014j/2015. nevelési év előkészületeiről. 
 
Az óvoda vezetője Karisztl Jánosné  elkészítette a beszámolót, amely az előterjesztés 
melléklete.  
 
Kérem az előterjesztés megvitatását, majd az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képvisel őtestülete 
…/2014. (VI.2.) önkormányzati határozata  
Óvoda beszámolója a 2013/2014-es nevelési évről 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Úrkúti Napközi Otthonos 
Óvoda fenntartója, az Óvoda 2013/2014-as nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja/nem 
fogadja el. 
 
Felelős:óvoda vezetője 

Határidő: azonnal 

Úrkút, 2013. június 3. 

                                                              Fülöp Zoltánné  

                                                               polgármester                                                             
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Tisztelt Képvisel ő Testület! 

Beszámoló az óvoda működéséről a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 

2014-15 nevelési év előkészületeiről, az óvodai nyári szünet idejéről és a nyári szünetben 

elvégzendő karbantartási feladatokról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A legmeghatározóbb esemény az óvoda egészének működésére a 2011. évi CXC. Törvény 

a nemzeti köznevelésről s az ahhoz kapcsolódó EMMI rendeletről. 

Az új szabályozásokra való felkészülés meghatározta a nevelési évet, hogy minden 

pedagógus tisztában legyen az előírásokkal, az elvárásokkal. Az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramja 2013. szeptember 1-től került bevezetésre. 

Az Alapprogramban meghatározott elveket minden dolgozónak be kell tartania. 

Az egységes nevelési szellem kialakításához a korszerű ismeretek megszerzése 

elengedhetetlen. 

Nevelőmunkánk személyi és tárgyi feltételei  

Óvodánk két telephelyen 3 csoporttal működik, a Május 1. téri épületben 1 gyermekcsoport 

és a tornaszobánk van, itt zajlik a menzás étkeztetés is. 

A Mester utcai épületben 2 gyermekcsoport, a főzőkonyha  és az egyéb kiszolgáló 

helyiségek vannak. 

A csoport létszámaink: 

Maci csoport          23 fő 

Csiga-Biga csoport 23 fő 

Katica csoport        19 fő. 

A tanköteles korú gyermekek létszáma 21 fő, ebből 16-an     kezdik meg az általános iskolát, 

5 gyermek az óvodavezető javaslatára még egy évig az óvodában marad. 

Szülői jelzés alapján június 01-től 2 gyermeket iratnak vissza az intézményünkbe, akik 

szintén elkezdik az általános iskolát. 

A dolgozói létszámunk 14 fő. 

6 fő óvodapedagógus 
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1 fő gazdasági ügyintéző 

3 fő dajka 

1 fő szakácsnő 

2 fő konyhalány 

1 fő pedagógiai asszisztens, aki a „Törvény a nemzeti köznevelésről” rendelkezése 

alapján 2013. október 15.-e óta van alkalmazásban. 

Alapvető feladatai:  

A pedagógus irányításával közreműködik a gyermeket fejlesztő korrekciós 

tevékenységekben. Mindhárom csoportban a csoport napirendjéhez igazodva elvégzi az 

óvodapedagógusok által rábízott teendőket. Közreműködik az adminisztrációs teendők 

ellátásában. 2014. április hónaptól az iskolai étkezői nyilvántartás, a térítési díjak beszedése 

is intézményünkben történik, ami részben az ő feladatköréhez tartozik. 

Szakmai munkánk színvonalának emeléséhez hozzájárulnak a továbbképzések, valamint a 

környező német nemzetiségi óvodákkal a tapasztalatcserék. 

Az intézmény alkalmazotti köre stabil, az alkalmazottak nagy része évtizedek óta dolgozik az 

óvodában, jól felkészült tapasztalt szakemberek.  

A nevelőmunkánkat a helyi Óvodai Nevelési Programunk alapján végezzük. 

A csoportokban a nevelés családias, derűs légkörben folyik, biztosítva a gyerekek 

fejlődéséhez szükséges sokféle változatos tevékenységet. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettel való ismerkedésre, a környezetvédelemre, 

gyermekekben napi szinten tudatosítjuk a takarékosság fontosságát. 

Környezettudatos szemlélet kialakításával szeretnénk elérni azt, hogy a gyermekek tiszteljék, 

óvják, védjék környezetüket. Séták, kirándulások alkalmával próbáljuk a gyermekeket 

fejleszteni és kihasználni azt a többletet, amit az erdő közelsége jelent. 

Nevelőmunkánk során azt tapasztaljuk, hogy a gyermekek ismereteik a közvetlen 

környezetükről sajnos hiányosak, otthoni környezetükben nem szereznek tapasztalatokat – 

nincs állattartás, kertművelés. 

Német nemzetiségi értékeinket (sváb nyelvjárásból átvett dalok, mondókák) a német 

nemzetiségi óvodapedagógusok kitartó munkájukkal közvetítik.  Óvodánk mindennapjait 
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színesíti lakóhelyünk néphagyományaink felelevenítése az óvodáskorú gyermekek életkori 

sajátosságainak megfelelő szinten. Népi kulturális értékeink tárgyi megismertetése és 

megóvása érdekében rendszeresen teszünk látogatást a Falu múzeumban. Részt veszünk a 

nemzetiségi napon, a nemzetiségi óvodák tánctalálkozóján.  

Ünnepeinket tevékeny várakozás előzi meg, a gyerekek aktívan részt vesznek az 

előkészületekben. A csoportszobákat, gyermeköltözőket, folyosókat mindig az ünnep 

hangulatának megfelelő gyermekmunkákkal dekoráljuk. Az ünnep jellegének megfelelően  

gondot fordítunk a szokások, hagyományok felelevenítésére, ápolására, átadására. 

Hagyományteremtő szándékkal szervezzük minden ősszel a „Termésünnepet”, örömmel 

tapasztaljuk a szülők, nagyszülők lelkes hozzáállását. A falu lakói közül sokan vesznek részt 

ezen az ünnepen, gyönyörködnek, csodálják a termésekből készült alkotásokat. Mindig nagy 

sikere van a konyhás nénik által készített finomságoknak is.  

A 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet VI. fejezet 63. § alapján a gyermekek fejlődését 

folyamatosan nyomon követjük és írásban rögzítjük. A gyermekek továbbfejlesztéséről 

egyéni fejlesztési tervet készítünk. A gyermek fejlődéséről a szülőt félévenként tájékoztatjuk.  

Az egyéni fejlesztés az óvodapedagógusoknak egyik legfontosabb munkaköri feladata, 

hiszen minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy a saját tempójában haladva kapja meg azt 

a minőségi nevelést, amely a legjobban és legeredményesebben biztosítja harmonikus 

fejlődését.  

A beszédhibával küzdő gyermekekkel logopédus foglalkozik. Ebben az nevelési évben 13 

gyermek vesz részt rendszeresen a terápián, számuk egyre nő.  

Sajnos változatlanul a számítógépes játékok , az állandó TV nézés tölti ki a gyermekek 

otthoni szabadidejét. Háttérbe kerülnek a mozgásos játékok, tevékenységek. 

Gyermekvédelmi feladatok megvalósulása folyamatosan érvényesül a csoportokban. A 

felmerülő problémákkal napi szinten foglalkoztunk. A törvényi előírásoknak megfelelően 

minden óvodapedagógus és dajka munkaköri feladata a gyermekvédelem feladatának 

ellátása.  Kapcsolatban állunk a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, Nevelési 

Tanácsadóval.  

A csoportszobák esztétikusak, egyediek, az ott dolgozó óvodapedagógusok egyéniségét 

tükrözik. A gyermekek számára nyugalmat otthonosságot sugároznak. Természetes 

anyagokat felhasználva rendeztük be csoportszobáinkat, ahol a gyermekek számára minden 

játéktevékenységnek külön  kialakított helye van. Költségvetésünkből, a Német Nemzetiségi 

Önkormányzattól a Szülői Szervezettől és Farkas István ügyvezető  igazgatótól kapott 
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adományokból bővítettük, pótoltuk a gyermekjátékok és egyéb foglalkozáshoz szükséges 

eszközöket, anyagokat.  

Folyamatosan működött intézményünkben a papírgyűjtés. A befolyt összegből a csoportok 

pótolhatták az ábrázoláshoz szükséges anyagokat (rajzlap, színes ceruza stb.). Sajnálattal 

vesszük tudomásul, hogy 2015-től ez a lehetőség megszűnik. 

Intézményünkben egyik kazánunk tönkre ment, ennek cseréje tavaly nyáron megtörtént. 

Az udvari játékeszközöket a bevizsgálás után javíttattuk. 

Elvégeztük a játékeszközök mázolását, az ütéscsillapítás frissítését. 

A takarítási szünet időpontja: 2014. július 07-től augusztus 03-ig tart. 

Ebben az időszakban kerül sor a konyhák tisztító meszelésére, a játékeszközök, a bútorzat 

fertőtlenítésére, az udvari játékok mázolására és a kerítésfestés befejezésére.  Egy 

csoportban cserére szorulnak a gyermekszékek. Költségvetésünkbe betervezett összegből 

tudjuk megvásárolni. 

Nagy gondot jelent az udvari fa játékok állagának rohamos romlása. Az alsó óvodában 

használaton kívül kellett helyezni a Pinocchio mászóvár kötélrácsos részét a fa korhadása 

miatt. A felső óvodában is ugyanennél a játékeszköznél kezdődik a korhadás. Felvettük a 

kapcsolatot a bevizsgáló szakemberekkel. A javítást csak ők végezheti el. Árajánlatuk 

alapján 150. e. Ft-tól tudják vállalni a munkát.  

Étkeztetés 

Amennyiben nincs hiányzó 195 adag étel készül: 

Óvodások            63 adag 

Óvodai dolgozó  14 adag 

Menzás                85 adag 

Szociális étkező  31 adag 

Külső étkező         2 adag. 

Szeptembertől bevezetésre kerülnek intézményünkben is a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 

a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás- egészségügyi előírások. Eddig is gondot 

fordítottunk az egészséges táplálkozásra. A gyermekek sok gyümölcsöt, zöldségfélét 

kapnak. Kerültük a túlzott só és cukor fogyasztást.  
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A 2014/2015-ös nevelési év várható csoportlétszámai: 

Maci csoport                19 fő 

Katica csoport              19 fő 

Csiga-Biga csoport       20 fő 

A nevelési év folyamán kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek mozgásfejlesztésére, 

mozgástapasztalataik rendszeres bővítésére. Havonta egy alkalommal a három csoportnak  

együtt ügyességi és egyéb akadályversenyeket szervezünk. Évente egy alkalommal a  

családok bevonásával is.  

A változatos mozgásformák megvalósításához szeretnénk tornaszobánk kézi szereit és a 

nagy mozgásokhoz szükséges eszközöket bővíteni. 

Új kezdeményezésként ebben az  évben megszerezzük az Egészséghetet, Nemzetiségi 

hetet. 

Az egészséghét célja az egészséges életvitel, az egészség, mint érték fontosságának 

hangsúlyozása. 

A tervezett témakörök: 

− a helyes táplálkozás  

− a személyi higiéné, fogápolás 

− gyógynövények (kirándulás Halimbára) 

− séta, túra, 

− testedzés. 

A Nemzetiségi hét témakörei: 

− látogatás a falumúzeumba 

− sváb népviseleti ruhabemutató 

− hagyományos sváb sütemények sütése 

− kiállítás régi tárgyakból 

− zenehallgatás, népi játékok, táncok. 

A fenntartó Községi Önkormányzat Képviselő Testületének szeretném alkalmazotti 

közösségünk köszönetét  kifejezni a zavartalan működés biztosításáért. 

                    Karisztl Jánosné sk. 

                 óvodavezető  
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„Hauser Lajos” Emlékalapítvány Elnökétől 

8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 

 

Beszámoló 

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület 2014. június 2.-i ülésére. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

„Hauser Lajos” Emlékalapítvány tevékenységéről, különös tekintettel a 2012-es, 2013-as 

évről 

1993. február 17-én Úrkút Község Önkormányzata 300 000 Ft-tal, Hauser Győző 30 000Ft-tal 

és Klaffl Gyuláné, született Hauser Valéria szintén 30 000Ft-tal alapítványt hoztak létre. Azóta 

több alkalommal a törvényi előírásoknak megfelelően módosítani kellett.  1999. május 25-én 

a Megyei Bíróság a kuratórium által benyújtott kérelemre elrendelte az alapítvány 

közhasznúsági nyilvántartásba vételét. Legutóbb 2012. október 15-én a tagok ötéves 

megbízatásának lejárta miatt volt szükséges. 

Alapítványunk céljai között szerepelnek az alábbiak: 

• az iskola tanulóinak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének segítése 

• az iskolaépület javítása, bővítése, korszerűsítése 

• az idegen nyelvoktatás feltételeinek korszerűsítése 

• kulturális-, sport, táborozás feltételeinek fejlesztése 

• a gyermekekkel kiemelten foglalkozók támogatása 

• tanulmányutak, kirándulások szervezése 

• számítástechnikai ismeretek fejlesztése, programok bővítése 

• szellemi alkotások díjazása 

• egyéb, jóléti célú támogatások 

• az iskolás gyermekek összefogása, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosításához, 

kirándulások szervezése és ehhez anyagi feltételek megteremtése 

2012-es év: 

� 2012. 05. 02-án a GRAND SCHOOL Kft.-től  kedvező áron sikerült vásárolni egy 15 

személyes nyelvi labort 595 630Ft-ért, amely legfőképpen a 8. osztályban 

csoportbontásban oktatott német nyelv nyelvvizsgára való felkészítését szolgálja. 

� Ezen felül 20000Ft-tal a nyári háromnapos kirándulást támogatta, 



� valamint három 8. osztályos tanulónk 5-5000Ft-os könyvutalványát 15 000Ft-ot 

fizette, amit a Hauser Emlékalap mellé kaptak. 

� 2012 szeptemberében az iskola beindította az iskolaotthonos oktatási formát. A 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő tanrendbe beleépítettük a 

Magyarpolányi Művészeti Alapiskola néptánc-és művészetoktatását, ezzel is még 

változatosabbá, hasznosabbá téve az oktatás színvonalát. Az alapítvány átvállalta a 

gyerekek tandíját 46 000Ft. 

� 2012 októberében az adófizetők által felajánlott 1%-ból 240 112Ft érkezett az 

alapítvány számlájára. 

A 2013-as évre 310 393Ft érkezett az 1%-okból. 

A 2013-as kiadások, támogatások: 

• 116 000Ft az 1. és 2. osztályos művészeti alapiskola tandíja 

• 10 000Ft könyvutalvány 2 nyolcadik osztályos tanulónak 

• 15 300Ft év végi könyvjutalom 

• 30 000Ft zánkai táborozási költségekhez való hozzájárulás 

• 6 000Ft 1. osztályos rászoruló gyermek támogatása 

• 8 000Ft 6. osztályos rászoruló gyermek támogatása 

• 15 999Ft fejlesztő eszközök vásárlása 

• 60 000Ft cipős polckészítéshez hozzájárulás 

• 44 000Ft a 8. osztályos tanulók útiköltsége Veszprémbe a Pannon Egyetemen 

bemutatott fizika és kémia kísérlethez 

• 24 000Ft a könyvelési díj/év 

Jelenlegi egyenleg szerint lekötött 350 000Ft, és ezen felül 364 204Ft van az alapítvány 

számláján. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem előterjesztésem megvitatását majd, elfogadását. 

Úrkút, 2014. május 27. 

 

                                                                        Tenkné Klespitz Dóra 

                                                                            elnök 



Községi Önkormányzat Polgármestere 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Tárgy:  Döntés az iskolába járó gyermekek közlekedési biztonsága érdekében teendő 
intézkedésekről 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Úrkút Község Önkormányzati Képvisel ő-testülete  
2014. június 2-ai ülésére  

 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 

A képviselő-testület március 27-ei ülés döntései között szerepelt, hogy az iskolába járó 
gyermekek szüleinek aláírásokkal alátámasztott kérése alapján kerüljön sor árajánlatok 
bekérésére a gyalogos átkelés technikai feltételeinek kialakítására. 
A testület előző ülésén szóban tájékoztattam a testületet, hogy megérkezett a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt Veszprém Megyei Igazgatóságának állásfoglalása és ismertettem is annak 
tartalmát. 
Az előző ülés óta személyes helyszíni egyeztetést kértem - a gyalogos átkelőhely 
létesítésének kijelölésére jogosult - Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelőségétől, melyen május 16-án Jegyző Asszonnyal együtt részt vettünk. 
Az elhangzottak alapján a kialakítás lehetséges megoldását a szigorú és sokirányú előírásra 
tekintettel nem igazán látják megvalósíthatónak, engedélyezhetőnek.  
Tájékoztattak, hogy elsőként külön szakági tervezővel kell egyeztetni, hogy milyen megoldás 
lehetséges, illetve ha látnak rá lehetőséget, akkor külön meg kell terveztetni. Ezt követheti a 
lehetséges megoldást engedélyeztetése, amely több százezer forintos előzetes kiadást 
jelent.  
Az esetleges eredményes engedélyeztetést követően kerülhet sor a feltételek kialakítására – 
közvilágítás, járda kialakítása – és a gyalogátkelőhely tényleges kijelölésére, valamint a 
figyelmeztető, előrejelző táblák kihelyezésére, amely további több százezer, akár millió 
forintos kiadást jelent az önkormányzat számára. 
A sok előzetes – és várhatóan eredménytelen kiadás – és a további kivitelezési nehézségek 
miatt az eredeti elképzeléssel szemben inkább az előrejelző és figyelmeztető ledes táblák 
vagy /és ún.,,fekvőrendőr” kihelyezését, kialakítását javasolták.  
Ezek a megoldások költséghatékonyabbak és biztosan megvalósíthatóak. (A figyelmeztető 
és előrejelző táblákra vonatkozó árajánlatot az előterjesztéshez mellékelem.) 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését a további 
ügyintézésre vonatkozóan, hogy az iskolás gyermekek közlekedési biztonságáról az 
Önkormányzat hatékonyan, mielőbb gondoskodni tudjon. 

Úrkút, 2014. május 

        Fülöp Zoltánné 
         polgármester 

 
Határozati javaslat  

 
 

I. 
 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolába járó gyermekek közlekedési 
biztonsága érdekében a gyalogátkelőhely kialakítását támogatja. 



Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szakági tervezés megrendeléséről. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, legkésőbb 2014. június 15. 
 
 

II. 
 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolába járó gyermekek közlekedési 
biztonsága érdekében a gyalogátkelőhely kialakítását helyett az  előrejelző és figyelmeztető 
ledes táblák kihelyezését támogatja. 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a táblák kihelyezési feltételeinek egyeztetéséről 
és az árajánlatok bekéréséről. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: legkésőbb 2014. június 30. 


