Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-5/2017
Meghívó
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését
2017. május 17-én szerdán du. 16.00 órai kezdettel tartja.
Az ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42.
Az ülés napirendje:
1) Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának átvétele
Előadó: Pichler József elnök
2) A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói jogának
átvétele
Előadó: Pichler József elnök
3) Az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör Fischfesten történő részvételének támogatása
Előadó: Pichler József elnök
4) A XXVIII. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Nyelvápoló és Hagyományőrző Tábor
úrkúti résztvevői költségeinek részbeni viselése
Előadó: Pichler József elnök
5) Együttműködési megállapodás az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórussal
Előadó: Pichler József elnök
6) Együttműködési megállapodás az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesülettel
Előadó: Pichler József elnök
7) Együttműködési megállapodás az Úrkúti Polgárőr Egyesülettel
Előterjesztő: Pichler József elnök
8) Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus vidéki fellépéseinek támogatása
Előterjesztő: Pichler József elnök
9) Kitüntetés felterjesztése
Előadó: Pichler József elnök
Kérem az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2017. május 10.
Tisztelettel:
………………………
Pichler József
elnök

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-5/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. május 17-i ülésére
Tárgy:Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának átvétele
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.) 74. § (7) bekezdése rögzíti:
„A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiség által lakott településen a nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelésére és iskolai nevelés-oktatására létrehozott intézmény fenntartói jogát átveheti
a települési önkormányzattól, az államtól.” Ezzel összhangban rögzíti a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 24. § (1) bekezdése, hogy „a nemzetiségi
önkormányzat - a köznevelési törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló
jogszabályokban meghatározottak szerint - köznevelési intézményt létesíthet és tarthat fenn,
illetve az e törvényben meghatározott rendben átveheti a más szerv által létesített köznevelési
intézmény fenntartói jogát.”
Képviselő-testületünk 10/2017. (III.23.) határozatában szándékát fejezte ki az Úrkúti Német
Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának átvételéről.
A határozatban foglaltak szerint egyeztettünk Úrkút Község Önkormányzata képviseletében
Fülöp Zoltánné polgármester asszonnyal, aki tájékoztatta a települési önkormányzat
képviselő-testületét az ez irányú szándékunkról, akik azt pozitívan fogadták. Egyeztettünk
továbbá az Nemesné Estók Szilvia óvodavezetővel, aki szintén támogatja az átvételről szóló
döntést.
2017. május 2-án a Kormány részéről benyújtásra került a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló törvényjavaslat.
A törvényjavaslat az óvodapedagógusok és nevelő munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztattak után a települési önkormányzati fenntartással azonos összegű átlagbéralapú
támogatást biztosít. A nemzetiségi önkormányzat működési támogatásra is jogosult, melynek
összege 200 000forint/gyermek/év. Az átlagbéralapú támogatás összege a 2018. évi
költségvetésben 5 milliárd forinttal magasabb összeget irányoz elő. A működtetési támogatás
összege települési önkormányzat esetében csupán 81 700,- Ft/fő/év, így ez esetben körülbelül
7 000 000 forinttal magasabb támogatást kapna az óvoda, működtetési támogatás címén. Az
összeg körülbelül az óvoda költségvetésének 10 %-át teszi ki.
Az Njtv. 25. § (8) bekezdése szerint az átadó települési önkormányzatnak és az átvevő
nemzetiségi önkormányzatnak köznevelési szerződést kell kötniük, melyben a települési
önkormányzatnak vállalnia kell az esetleges forráshiány finanszírozását.
Az intézmény gazdálkodási feladatait az Úrkúti Polgármesteri Hivatal látja el, ez a jövőben is
megmaradna, mely érdekében szükséges lesz módosítani az önkormányzatok közti
együttműködési megállapodást.
Az intézmény fenntartásának pénzügyi oldala biztosított, így a nemzetiségi nevelés
megerősítése érdekében csakis pozitív hozadéka lehet a fenntartói jog átvételének, mely közül
kiemelem a nevelési munka minőségének emelését, valamint önmagában a nemzetiségi lét
helyi feltételeinek további javítását.

A fenntartói jog átvételének első lépcsője az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértési
jogának megkérése. Ennek érdekében javaslom a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá az
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának átvételét, keresse meg a települési
önkormányzat képviselő-testületét az átadás jóváhagyása érdekében, kérje ki az óvoda
nevelőtestületének, alkalmazotti közösségének és szülői munkaközösségének véleményét a
fenntartói jog átadásáról. Működjön továbbá együtt a községben nemzetiségi érdekvédelmét,
érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő
tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesülettel a fenntartói jog átvétele érdekében.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Úrkút, 2017. május 10.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 25. § (2) bekezdése alapján – tekintettel a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.) 74. § (7) bekezdésére és az Njtv. 24. §
(1) bekezdésére – kezdeményezi az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának
átvételét a 2018/19-es nevelési évtől.
A Képviselő-testület kéri a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata egyetértését a
fenntartói jog átvételével kapcsolatban.
Utasítja az elnököt, hogy keresse meg a települési önkormányzat képviselő-testületét az
átadás jóváhagyása érdekében, kérje ki az óvoda nevelőtestületének, alkalmazotti
közösségének és szülői munkaközösségének véleményét a fenntartói jog átadásáról.
Működjön továbbá együtt a községben nemzetiségi érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a
nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi
egyesülettel a fenntartói jog átvétele érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-5/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. május 17-i ülésére
Tárgy: A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói jogának
átvétele
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.) 74. § (7) bekezdése rögzíti:
„A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiség által lakott településen a nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelésére és iskolai nevelés-oktatására létrehozott intézmény fenntartói jogát átveheti
a települési önkormányzattól, az államtól.” Ezzel összhangban rögzíti a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 24. § (1) bekezdése, hogy „a nemzetiségi
önkormányzat - a köznevelési törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló
jogszabályokban meghatározottak szerint - köznevelési intézményt létesíthet és tarthat fenn,
illetve az e törvényben meghatározott rendben átveheti a más szerv által létesített köznevelési
intézmény fenntartói jogát.”
Képviselő-testületünk 11/2017. (III.23.) határozatában szándékát fejezte ki az Hauser Lajos
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói jogának átvételéről.
A határozatban foglaltak szerint egyeztettünk Úrkút Község Önkormányzata képviseletében
Fülöp Zoltánné polgármester asszonnyal, aki tájékoztatta a települési önkormányzat
képviselő-testületét az ez irányú szándékunkról, akik azt pozitívan fogadták. Egyeztettünk
továbbá az Tróbertné Klein Beáta intézményvezető asszonnyal, aki szintén támogatja az
átvételről szóló döntést.
2017. május 2-án a Kormány részéről benyújtásra került a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló törvényjavaslat.
A törvényjavaslat a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és
oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összegének
támogatását 4 505 000 forint/számított létszám/év, míg a pedagógus végzettséggel, vagy
szakképzettséggel nem rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők
átlagbérének és közterheinek elismert összege 2 831 000 forint/számított létszám/év
összegben javasolja megállapítani.
Emellett 200 000 forint/tanuló/év összegben javasolja meghatározni a működési támogatását
az intézménynek.
Emellé még tankönyvtámogatásban részesül az intézmény, valamint azelőmeneteli rendszer
keretén belül lebonyolított minősítési eljáráshoz kapcsolódóan is többlettámogatás illeti a
köznevelési intézmény fenntartóját.
Összegszerűen a fenti támogatási formák körülbelül 100 000 000 forintos költségvetési forrást
biztosítanak az intézmény fenntartójának, a jelenlegi gyermeklétszám (132 fő) alapján.
Intézményvezető Asszony tájékoztatása szerint a gyermeklétszám jövőre emelkedni fog, ami
további támogatást vetít előre. A rendelkezésre bocsátott adatok szerint a költségvetés kiadási
oldala is 100 000 000 forint környékén mozog. Kalkulálni szükséges azonban az
iskolaépületek felújítását, energetikai korszerűsítését, melyre a települési operatív program
keretében 2018-ban sor fog kerülni. A bruttó 90 000 000 forintos beruházás a kiadási oldalt
várhatóan csökkenteni fogja.

Az Njtv. 25. § (8) bekezdése szerint az átadó települési önkormányzatnak és az átvevő
nemzetiségi önkormányzatnak köznevelési szerződést kell kötniük, melyben a települési
önkormányzatnak vállalnia kell az esetleges forráshiány finanszírozását.
Az intézmény gazdálkodási feladatait az Úrkúti Polgármesteri Hivatal látná el, ahogy ezt a
2013-as átadás előtt is megtette. Ennek érdekében szükséges lesz módosítani az
önkormányzatok közti együttműködési megállapodást.
Az intézmény fenntartásának pénzügyi oldala véleményem szerint biztosított, így a
nemzetiségi nevelés-oktatás megerősítése érdekében csakis pozitív hozadéka lehet a fenntartói
jog átvételének, mely közül kiemelem a nevelési munka minőségének emelését, valamint
önmagában a nemzetiségi lét helyi feltételeinek további javítását.
A fenntartói jog átvételének első lépcsője az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértési
jogának megkérése. Ennek érdekében javaslom a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá az
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói jogának átvételét,
keresse meg a települési önkormányzat képviselő-testületét az átadás jóváhagyása érdekében,
kérje ki az iskola nevelőtestületének, alkalmazotti közösségének és szülői
munkaközösségének véleményét a fenntartói jog átadásáról. Működjön továbbá együtt a
községben nemzetiségi érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális
autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesülettel a
fenntartói jog átvétele érdekében.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Úrkút, 2017. május 10.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 25. § (2) bekezdése alapján – tekintettel a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.) 74. § (7) bekezdésére és az Njtv. 24. §
(1) bekezdésére – kezdeményezi az Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola fenntartói jogának átvételét a 2018/19-es nevelési évtől.
A Képviselő-testület kéri a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata egyetértését a
fenntartói jog átvételével kapcsolatban.
Utasítja az elnököt, hogy keresse meg a települési önkormányzat képviselő-testületét az
átadás jóváhagyása érdekében, kérje ki az iskola nevelőtestületének, alkalmazotti
közösségének és szülői munkaközösségének véleményét a fenntartói jog átadásáról.
Működjön továbbá együtt a községben nemzetiségi érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a
nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi
egyesülettel a fenntartói jog átvétele érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-5/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. május 17-i ülésére
Tárgy: Az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör Fischfesten történő részvételének támogatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Úrkút testvértelepülése Oberpleichfeld, meghívta a községben működő, a települések között
kapcsolatot ápoló Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör egyesületet, hogy az általuk július 29-31-e
között megrendezésre kerülő tradicionális Fischfesten standot állítsanak.
A standon palacsintát és lángost fog sütni és árulni az egyesület. Az ehhez szükséges
eszközöket saját forrásból, valamint települési támogatásból fedezik, illetve kérték a
nemzetiségi önkormányzat anyagi segítségét is.
Mivel a nemzetiségi önkormányzatunk feladatának tekinti az anyaországi kapcsolattartást,
ezért javaslom, hogy a megfelelő megjelenés érdekében finanszírozzuk az egyesület tagjainak
megjelenését kötények megvásárlásával összesen 14 415 forint értékben.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Úrkút, 2017. május 10.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkút-Oberpleichfeld
Baráti Kör egyesületnek – az anyaországi kapcsolattartás jegyében - az oberpleichfeldi
Fischfesten való megjelenését a kötények anyagának megvásárlásával, összesen 14 415 forint
értékben, a feladatalapú támogatás terhére finanszírozza.
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:2017. 08. 15.
Felelős: elnök, jegyző

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-5/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. május17-i ülésére
Tárgy:A XXVIII. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Nyelvápoló és Hagyományőrző
Tábor úrkúti résztvevői költségeinek részbeni viselése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége, a Veszprém Megyei Német
Önkormányzat és a Városlődi Villa Kht. szervezésében nyáron német nemzetiségi nyelvápoló
és hagyományőrző tábor kerül megrendezésre az Iglauer Parkban. A szervezők felkeresték a
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát is, ahonnan 3 fő tanuló
jelezte részvételi szándékát. A tábor célja a német nyelv ápolása, a német nemzetiségi
kisebbség hagyományainak megismertetése, valamint hozzájárulás a magyarországi német
nemzetiségi értelmiség felneveléséhez.
Egy fő részvétele a táborban 25 000,- Ft, így összesen 75 000,- Ft a részvételi költségük.
Tekintettel a német hagyományőrző és nyelvoktató tevékenységre, javaslom, hogy Képviselőtestületünk a költségek 50 %-nak átvállalásával támogassa a gyermekek részvételét a
táborban.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Úrkút, 2017. május 10.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hauser Lajos Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola három diákjának az Iglauer Parkban
megrendezésre kerülő XXVIII. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Nyelvápoló és
Hagyományőrző Táborban történő részvételét a részvételi költségek felének, azaz összesen
37 500 forint átvállalásával támogatja a feladatalapú támogatás terhére.
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:2017. 08. 31.
Felelős: elnök, jegyző

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-5/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. május 17-i ülésére
Tárgy: Együttműködési megállapodás az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesülettel
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület Úrkút település majd fél évszázada működő
hagyományápoló és őrző egyesülete. Az egyesület és tagjai az úrkúti közösségi élet
rendszeres résztvevői, a nemzetiségi kulturális örökség, azonban belül is az anyanyelv, illetve
a sváb nyelv ápolásának úrkúti úttörői.
Tekintettel arra, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 15.
pontja szerint az egyesület nemzetiségi egyesületnek számít, ezért indokolt velük a
nemzetiségi napra szólóan együttműködési megállapodást kötni.
A megállapodás, mely az előterjesztés mellékletét képezi, rögzíti a nemzetiségi nap keretében
történő részvételét az egyesületnek.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Úrkút, 2017. május 10.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Nemzetiségi
Asszonykórus Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző

Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Pichler József elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület (8409 Úrkút, Rákóczi u. 43., képviseli: Freund
Antalné elnök, adószám: 18934896-1-19) a továbbiakban: Egyesület, (a továbbiakban
együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. §
15. pontja rögzíti: „nemzetiségi egyesület: alapszabálya szerint adott nemzetiség
érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül
összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesület.” A Törvény 10. § (3) bekezdés
kimondja továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott
jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek
megfelelően gyakorolják.”

2.

Egyesület kijelenti, hogy a Törvény 2. § 15. pontjában foglaltaknak megfelel, mivel
alapszabálya a céljai közt a következőket rögzíti:
-

Úrkút és környéke német nemzetiségi kultúrájának, hagyományainak, szokásainak
feltárása, megőrzése, megismertetése;
az anyanyelv ápolása, megőrzése, különös tekintettel a fiatalokra;
a hazai és külföldi hagyományőrző egyesületekkel szakmai és baráti kapcsolatokat épít
ki és tart fenn;
együttműködés a települési és a német nemzetiségi önkormányzattal, más kulturális
szervezetekkel a német hagyományok ápolása és átörökítése érdekében.

3.

Egyesület és Önkormányzat megállapodnak, hogy a 2017. június 17-én megvalósuló 19.
Nemzetiségi Napon (helyszín: Úrkút, Rákóczi u. 41., Sportcsarnok) az Egyesület
térítésmentesen részt vesz, azon 20 perces, nemzetiségi dalokból álló műsort ad elő,
harmonika kísérettel.

4.

Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez szükséges infrastruktúrát (színpad, hangosítás
stb.) biztosítja.

5.

Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Úrkút, 2017. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Pichler József elnök

…………………….
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület
Freund Antalné elnök

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-5/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. május 17-i ülésére
Tárgy: Együttműködési megállapodás az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesülettel
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület Úrkút település majd 30 éve működő
hagyományápoló és őrző egyesülete. Az egyesület és tagjai az úrkúti közösségi élet
rendszeres résztvevői, a nemzetiségi kulturális örökség, azonban belül a nemzetiségi tánc
színvonalas gyakorlói.
Tekintettel arra, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 15.
pontja szerint az egyesület nemzetiségi egyesületnek számít, ezért indokolt velük a
nemzetiségi napra szólóan együttműködési megállapodást kötni.
A megállapodás, mely az előterjesztés mellékletét képezi, rögzíti a nemzetiségi nap keretében
történő részvételét az egyesületnek.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Úrkút, 2017. május 10.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Faluvédő és
Kulturális Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző

Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Pichler József elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről
Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület (8409 Úrkút, Erdész u. 1., képviseli: Stáhl Erzsébet
elnök, adószám: 18916742-1-19) a továbbiakban: Egyesület, (a továbbiakban együttesen:
Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. §
15. pontja rögzíti: „nemzetiségi egyesület: alapszabálya szerint adott nemzetiség
érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül
összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesület.” A Törvény 10. § (3) bekezdés
kimondja továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott
jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek
megfelelően gyakorolják.”

2.

Egyesület kijelenti, hogy a Törvény 2. § 15. pontjában foglaltaknak megfelel, mivel
alapszabálya a céljai közt a következőket rögzíti a nemzetiségi hagyományok ápolását.

3.

Egyesület és Önkormányzat megállapodnak, hogy a 2017. június 17-én megvalósuló 19.
Nemzetiségi Napon (helyszín: Úrkút, Rákóczi u. 41., Sportcsarnok) az Egyesület berkeiben
működő Nemzetiségi Tánccsoport térítésmentesen részt vesz, azon 20 perces, nemzetiségi
táncból álló műsort ad elő.

4.

Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez szükséges infrastruktúrát (színpad, hangosítás
stb.) biztosítja.

5.

Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Úrkút, 2017. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Pichler József elnök

…………………….
Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület
Stáhl Erzsébet elnök

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-5/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. május 17-i ülésére
Tárgy: Együttműködési megállapodás az Úrkúti Polgárőr Egyesülettel
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Úrkúti Polgárőr Egyesület a tavalyi év során alakult meg a közbiztonság iránt elkötelezett
személyek kezdeményezésére.
Az egyesület azóta rendszeresen részt vesz a települési rendezvényeken, hogy a rendezvény
lebonyolítása biztonsági szempontból problémamentes legyen.
Az egyesület elnökével, Galambosné Tróbert Ildikóval előzetesen egyeztettem, hogy a
Nemzetiségi Napon is gondosodjanak a rendezvény biztonságáról.
A megállapodás, mely az előterjesztés mellékletét képezi, rögzíti a nemzetiségi nap keretében
történő részvételét az egyesületnek.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Úrkút, 2017. május 10.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Polgárőr
Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző

Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Pichler József elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről
Úrkúti Polgárőr Egyesület (8409 Úrkút, Rákóczi u. 43., képviseli: Galambosné Tróbert Ildikó
elnök, nyilvántartási száma: 19-02-0003618) a továbbiakban: Egyesület, (a továbbiakban
együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

Önkormányzat kijelenti, hogy 2017. június 17-én Nemzetiségi Napot és Svábbált rendez.

2.

Felek megállapodnak, hogy fenti rendezvényen (a helyszín: Rákóczi u. 41., Sportcsarnok)
az Egyesület a közbiztonság fenntartásáról jelenlétével gondoskodni fog.

3.

Egyesület vállalja, hogy tevékenységét térítésmentesen, legalább két fő állandó jelenlétével
biztosítja a rendezvény időtartama alatt (16 és 02 óra között).

4.

Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Úrkút, 2017. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Pichler József elnök

…………………….
Úrkúti Polgárőr Egyesület
Galambosné Tróbert Ildikó

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-5/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. május 17-i ülésére
Tárgy: Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus vidéki fellépéseinek támogatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 15. pontja szerint az Úrkúti
Nemzetiségi Asszonykórus nemzetiségi egyesületnek számít.
Az egyesület az úrkúti nemzetiségi hagyományápolás szempontjából kiemelkedőnek számít,
hiszen a majd fél évszázados múlttal rendelkező egyesületet nemcsak szűk környezetünkben
ismerik el, de a Humboldt Egyetemen is bemutatták az általuk előadott népdalokat.
Az egyesület nemcsak az úrkúti rendezvények állandó fellépői, de több vidéki nemzetiségi
fellépésen is részt vesznek.
A közeljövőben Gannán és Márkó települések nemzetiségi napjain lépnek fel.
Javaslom, hogy önkormányzatunk támogassa az egyesület vidéki fellépéseit.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslatok elfogadását.
Úrkút, 2017. május 10.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Úrkúti
Nemzetiségi Asszonykórus gannai, május 27-i fellépését. Utasítja az elnököt a fellépés
támogatásáról szóló megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Úrkúti
Nemzetiségi Asszonykórus márkói, június 5-i fellépését. Utasítja az elnököt a fellépés
támogatásáról szóló megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző

Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Pichler József elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület (8409 Úrkút, Rákóczi u. 43., képviseli: Freund
Antalné elnök, adószám: 18934896-1-19) a továbbiakban: Egyesület, (a továbbiakban
együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. §
15. pontja rögzíti: „nemzetiségi egyesület: alapszabálya szerint adott nemzetiség
érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül
összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesület.” A Törvény 10. § (3) bekezdés
kimondja továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott
jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek
megfelelően gyakorolják.”

2.

Egyesület kijelenti, hogy a Törvény 2. § 15. pontjában foglaltaknak megfelel, mivel
alapszabálya a céljai közt a következőket rögzíti:
-

Úrkút és környéke német nemzetiségi kultúrájának, hagyományainak, szokásainak
feltárása, megőrzése, megismertetése;
az anyanyelv ápolása, megőrzése, különös tekintettel a fiatalokra;
a hazai és külföldi hagyományőrző egyesületekkel szakmai és baráti kapcsolatokat épít
ki és tart fenn;
együttműködés a települési és a német nemzetiségi önkormányzattal, más kulturális
szervezetekkel a német hagyományok ápolása és átörökítése érdekében.

3.

Egyesület kijelenti, hogy a 2017. május 27-én fellép a gannai Egyházzenei koncerten.

4.

Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez kapcsolódóan támogatja az Egyesület utazását,
részvételét az eseményen.

5.

Felek megállapodnak, hogy az Egyesület beszámol az Önkormányzat testületi ülésén a
fellépésről.

6.

Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Úrkút, 2017. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Pichler József elnök

…………………….
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület
Freund Antalné elnök

Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Pichler József elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület (8409 Úrkút, Rákóczi u. 43., képviseli: Freund
Antalné elnök, adószám: 18934896-1-19) a továbbiakban: Egyesület, (a továbbiakban
együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. §
15. pontja rögzíti: „nemzetiségi egyesület: alapszabálya szerint adott nemzetiség
érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül
összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesület.” A Törvény 10. § (3) bekezdés
kimondja továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott
jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek
megfelelően gyakorolják.”

2.

Egyesület kijelenti, hogy a Törvény 2. § 15. pontjában foglaltaknak megfelel, mivel
alapszabálya a céljai közt a következőket rögzíti:
-

Úrkút és környéke német nemzetiségi kultúrájának, hagyományainak, szokásainak
feltárása, megőrzése, megismertetése;
az anyanyelv ápolása, megőrzése, különös tekintettel a fiatalokra;
a hazai és külföldi hagyományőrző egyesületekkel szakmai és baráti kapcsolatokat épít
ki és tart fenn;
együttműködés a települési és a német nemzetiségi önkormányzattal, más kulturális
szervezetekkel a német hagyományok ápolása és átörökítése érdekében.

3.

Egyesület kijelenti, hogy a 2017. május 27-én fellép a márkói Kórustalálkozón.

4.

Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez kapcsolódóan támogatja az Egyesület utazását,
részvételét az eseményen.

5.

Felek megállapodnak, hogy az Egyesület beszámol az Önkormányzat testületi ülésén a
fellépésről.

6.

Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Úrkút, 2017. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Pichler József elnök

…………………….
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület
Freund Antalné elnök

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-5/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. május 17-i ülésére
Tárgy: Kitüntetés felterjesztése
Tisztelt Képviselő-testület!
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 4/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet (Rendelet)
megalkotásával lehetővé tette, hogy elismerésben részesítsük az Úrkút településért elhivatott,
hasznos munkát végző személyeket. A Rendelet 3. § (2) bekezdése rögzíti:
„ÚRKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetés adományozható azoknak a természetes személyeknek,
akik a település fejlesztésében, a társadalmi, egészségügyi, szociális, kulturális,
közművelődési, oktatási-nevelési, közszolgálati, tehetséggondozás, művészeti alkotómunka,
turisztikai és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedő hasznos munkát végeztek és
ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el, a község jó
hírnevét az ország határain belül és azon túl öregbítették.
A Rendelet lehetőség nyújt, hogy a nemzetiségi önkormányzat is ajánlást tegyen a
kitüntetésre.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület az alábbi indokok mentén Dr. Dóczy Mariannt terjessze
fel az „ÚRKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetésre.
Dr. Dóczy Mariann, vagy ahogy a faluban ismerik és nevezik a Doktornő, közel három
évtizedig látta el a település háziorvosi teendőit. Ezen idő alatt számtalan beteg fordult meg
nála, nem volt olyan rendelési nap, hogy ne lett volna tele a rendelő, mely annak a végtelen
empátiának köszönhető, mellyel az embereket kezelte és kezeli a mai napig is. Az
egészségügyi területen végzett munkássága mellett kiemelendő a település fejlődésében
betöltött szerepe is, hiszen az 1990-ben rendezett helyi önkormányzati választásokon
képviselő-testületi tagnak választották, és azóta is minden helyi választáson bizalmat
szavaznak neki a választópolgárok. Elnöke továbbá a Szociális Bizottságnak, mely keretében
lehetősége van segíteni a rászorultaknak, akiknek egyébként is szívén viseli sorsát. Tagja
továbbá az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesületnek, az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör
egyesületnek, így a falu civil életében is részt vállal.
Nehéz a Doktornő több évtizedes munkásságából kiemelni akár egy részletet is, hiszen azt
végig kiemelkedő színvonalon, az úrkúti lakosság egészségét, érdekét szem előtt tartva
végezte és végzi a mai napig is. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata a Doktornő
tevékeny közreműködésének köszönheti, hogy a Bundesministerium des Innern pályázati
kiírásán keresztül EKG készülék, defibrillátor és elektronikus "minilabor" beszerzése valósult
meg a háziorvosi rendelőbe. Munkája becsülendő érték, és példamutató minden ember
számára, aki a köz érdekében, Úrkút községért tevékenykedik.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslatok elfogadását.
Úrkút, 2017. május 10.
Pichler József
elnök

Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Dóczy Mariannt a az
alábbi indokok mentén az „ÚRKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetésre javasolja Úrkút Község
Önkormányzata Képviselő-testületének:
Dr. Dóczy Mariann, vagy ahogy a faluban ismerik és nevezik a Doktornő, közel három
évtizedig látta el a település háziorvosi teendőit. Ezen idő alatt számtalan beteg fordult meg
nála, nem volt olyan rendelési nap, hogy ne lett volna tele a rendelő, mely annak a végtelen
empátiának köszönhető, mellyel az embereket kezelte és kezeli a mai napig is. Az
egészségügyi területen végzett munkássága mellett kiemelendő a település fejlődésében
betöltött szerepe is, hiszen az 1990-ben rendezett helyi önkormányzati választásokon
képviselő-testületi tagnak választották, és azóta is minden helyi választáson bizalmat
szavaznak neki a választópolgárok. Elnöke továbbá a Szociális Bizottságnak, mely keretében
lehetősége van segíteni a rászorultaknak, akiknek egyébként is szívén viseli sorsát. Tagja
továbbá az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesületnek, az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör
egyesületnek, így a falu civil életében is részt vállal.
Nehéz a Doktornő több évtizedes munkásságából kiemelni akár egy részletet is, hiszen azt
végig kiemelkedő színvonalon, az úrkúti lakosság egészségét, érdekét szem előtt tartva
végezte és végzi a mai napig is. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata a Doktornő
tevékeny közreműködésének köszönheti, hogy a Bundesministerium des Innern pályázati
kiírásán keresztül EKG készülék, defibrillátor és elektronikus "minilabor" beszerzése valósult
meg a háziorvosi rendelőbe. Munkája becsülendő érték, és példamutató minden ember
számára, aki a köz érdekében, Úrkút községért tevékenykedik.
A Képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző

