ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Ügyszám: 81-1/2017
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. január 13-án
(pénteken) 9.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42.
Jelen vannak: Pichler József elnök
Kardos Antalné elnök-helyettes
Freund Antalné képviselő
Rankl Angéla képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Puskády Norbert jegyző
Pichler József elnök köszöntötte az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a
Testület mind a négy tagja jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül - elfogadott.
NAPIREND:
1) Az Úrkút Község Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Pichler József elnök
2) „Nemz-Kul-17” pályázat benyújtása
Előadó: Pichler József elnök
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.napirend: Az Úrkút Község Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Pichler József elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler József elnök: Jogszabályi kötelezettség a megállapodás felülvizsgálata. Mivel
változást nem volt, illetve nem is tervezünk, ezért javaslom továbbra is hatályban tartani a
megállapodást.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2017. (I.13.) határozata
az
Úrkút
Község
Önkormányzatával
kötött
Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestülete Úrkút Község Önkormányzatával 2015. január
29-én kötött együttműködési megállapodását a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
80. §-a alapján felülvizsgálta, azt változatlan tartalommal
hatályban tartja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
2.napirend: „Nemz-Kul-17” pályázat benyújtása
Előadó: Pichler József elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler József elnök: A legutóbbi testületi ülés óta felmerült még egy pályázati cél, mégpedig
a partnerkapcsolat kialakítása. Lehetőség volna tapasztalatokat cserélni a Soproni Német
Nemzetiségi Önkormányzattal, megismerni az ottani hagyományokat, illetve bemutatni az
elért eredményeinket.
Kardos Antalné elnök-helyettes: Hasznos lenne egy partnerkapcsolat kialakítása. Pénzügyi
forrást keveset igényel, de sokkal többet nyerhetünk rajta.
Freud Antalné képviselő: Én is így gondolom. Az Asszonykórus elnökeként pedig különösen
üdvözlöm az ötletet.
Rankl Angéla képviselő: Én is egyetértek vele. A partnerkapcsolat kialakításával
kapcsolatosan van már valami elképzelés?
Pichler József elnök: Júniusban valósulna meg a projekt. Szeretnénk bemutatni az értékeinket
is, így jönne az Asszonykórus is, illetve elképzelhető, hogy a Nemzetiségi Tánccsoport is
velünk tart. Részt vennénk egy szentmisén, illetve lenne beszélgetés a nemzetiségi
önkormányzatok munkájáról.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2017. (I.13.) határozata
a „Nemz-Kul-17” pályázat benyújtásáról
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Úrkút Német Nemzetiségi onkormányzata egyetért a
,,Nemz-KuI-I7" páIyazat betyi|tásával a kulturális és
hitéleti hagyományok ápolását célző rendezvények,
valamint a nemzetiség kulturáiis identitáSának és
hitéleténekközösségben történő elmélyítésétszolgálő
programok tevékenységikör tekintetében ,,Elő
partnerkapcsolat kialakítása'' proj ektcímmel.
Utasítja az elnököt a sztikséges intézkedések megtételére.
Felelős: eln<jk
Hataridő: 2017 .jarruár

1

5.

NAPIREND UTÁN:
a) I egyzőkönyv

hitelesítő kij elölése

Pichler József elnök:

A

:

2017. január 13-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének

hitele sítőj éü1 j avasolj a Kardo s Antalné képvi selőt megbízni.

A
me

Képviselőtestület - 3 igen szavazatlal. - ellenszavazat nélkül a 2017. januar I3-án
gtartott ülé s j e gyzőkönyv hitelesítőj éül Kardo s Ant alnét me gbízta.

Több tárgy nem volt, az elnok az ülést 9 őra25 perckor berekesztette'
kmft.

Pichler Józse
elnök
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