Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-10/2017
Meghívó
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését
2017. október 27-én pénteken de. 10.00 órai kezdettel tartja.
Az ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42.
Az ülés napirendje:
1) A „Gesangbuch - Ungarndeutsche Volkslieder aus Urkut” költségeiről
Előadó: Pichler József elnök
2) Christkindl kiadvány megrendelése
Előadó: Pichler József elnök
3) Falu Karácsonya ünnepség támogatása
Előadó: Pichler József elnök
4) A rendezvények tartásához szükséges asztalok megrendeléséről
Előadó: Pichler József elnök
5) Döntés a Neue Zeitung megrendeléséről
Előadó: Pichler József elnök
Kérem az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2017. október 20.
Tisztelettel:
………………………
Pichler József
elnök

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-10/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. október 27-i ülésére
Tárgy: A „Gesangbuch - Ungarndeutsche Volkslieder aus Urkut” költségeiről
A Képviselő-testület a 48/2016. (XII.5.) határozatával döntött a „Gesangbuch - Ungarndeutsche
Volkslieder aus Urkut” című pályázat benyújtásáról. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
200 000,- Ft támogatásban részesítette a projektet, melyet idén december 31-ig kell
megvalósítani.
Ennek érdekében tárgyalásokat folytattunk Sárkány Zsolt egyéni vállalkozóva, aki bruttó
550 000,- Ft átalánydíjért vállalta mintegy 60 ének felvételét, kézi kottázását, nyomdai
előkészítését. Ezen felül szükséges a nyomdai munkákat is megrendelni. A benyújtott
pályázatban 500 példány megrendelése szerepelt, melyet szükséges is megrendelni, hogy a
pályázati indikátor teljesüljön. A nyomdai munkálatokra bruttó 210 000,- forintos ajánlatot tett
az OOK-Press Nyomda.
A Daloskönyv az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület által is énekelt dalokat fogja
rögzíteni. A hagyományőrzés szempontjából rendkívüli jelentőségű, hiszen olyan dalok is
rögzítésre kerülnek, amiket már alig ismernek a faluban. Az elkészítésben segítséget nyújt
Sárkány Pálné is, az Asszonykórus alapítója, akinek közreműködése tovább emeli a mű
minőségét.
Az úrkúti sváb dalok megőrzése és az utókorra hagyományozása érdekében javaslom a
Képviselő-testületnek, hogy a kapott 200 000,- Ft támogatáson felül az alábbi költségek
viselését vállalja:
- bruttó 210 000,- Ft nyomdai költség (szállító: OOK-Press Kft.), melyből bruttó
165 375,- Ft költséget a pályázati támogatás, bruttó 44 625,- Ft költséget a működési
támogatás terhére,
- bruttó 550 000,- Ft dalok rögzítése, kézi kottázása, nyomdai előkészítése (szállító:
Sárkány Zsolt ev.), melyből bruttó 34 625,- Ft költséget a pályázati támogatás, bruttó
515 375,- Ft költséget a feladatalapú támogatás terhére.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2017. október 20.
Pichler József
elnök

Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gesangbuch Ungarndeutsche Volkslieder aus Urkut” projekt megvalósítása érdekében
- Sárkány Zsolt ev-tól megrendeli mintegy 60 ének rögzítését, kézi kottázását, nyomdai
előkészítését bruttó 550 000,- Ft összegben, melyből bruttó 34 625,- Ft költséget a
pályázati támogatás, bruttó 515 375,- Ft költséget a feladatalapú támogatás terhére,
- az OOK-Press Kft-től 500 példányban megrendeli a Daloskönyv nyomtatását bruttó
210 000,- Ft összegben melyből bruttó 165 375,- Ft költséget a pályázati támogatás,
bruttó 44 625,- Ft költséget a működési támogatás terhére
vállalja.
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: elnök
Határidő: 2017. december 31.

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-10/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. október 27-i ülésére
Tárgy: Christkindl kiadvány megrendelése
Tisztelt Képviselő-testület!
A nagysikerű Christkindl vándorkiállítás nyomán megszületett egy képes kiadvány CDmelléklettel. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat önkormányzatunk számára 10
példányt biztosít térítésmentesen, ezen felül pedig lehetőség van rendelni a kiadványból.
Egy kiadvány ára 3 300,- Ft.
A Christkindl hagyományok ápolása, megőrzése céljából javaslom a Képviselő-testületnek,
hogy a 10 térítésmentes példányon felül további 20 példány kiadványt rendeljen meg és
vállaljon kötelezettséget legfeljebb 66 000,- Ft összegben,
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2017. október 20.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Christkindl
kiadványt 20 példányban, melyre 66 000,- Ft kötelezettséget vállal a feladatalapú támogatás és
a gazdasági tartalék terhére.
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: elnök
Határidő: 2017. december 31.

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-10/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. október 27-i ülésére
Tárgy: Falu karácsonyának támogatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az eddigi évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került a Falu karácsonya, melyet az Úrkúti
Faluvédő és Kulturális Egyesület fog megszervezni. A nemzetiségi önkormányzat minden
évben hozzájárul a felmerülő költségekhez.
A Falu karácsonya nevű rendezvény alkalmat biztosít a sváb hagyományok ápolására és
felelevenítésére, mivel fellépnek a nemzetiségi hagyományőrzést folytató úrkúti civil
szervezetek.
A tavalyi évhez hasonlóan javaslom, hogy önkormányzatunk járuljon hozzá a költségekhez
20 000,- Ft összeg erejéig.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2017. október 20.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falu karácsonyához 20
000,- Ft összeg erejéig hozzájárul a feladatalapú támogatás és a gazdasági tartalék terhére.
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: elnök
Határidő: 2017. december 31.

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-10/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. október 27-i ülésére
Tárgy: A rendezvények tartásához szükséges asztalok megrendeléséről
Önkormányzatunk minden évben megrendezi a Nemzetiségi Napot, valamint segítséget nyújt
a községben a civil szervezetek által rendezett ünnepségek megtartásában.
2018-ban Úrkúton kerül megrendezésre a Megyei Önkormányzati Gálaműsor is, melyhez
időben fel kell készülni.
A Tornacsarnokot Úrkút Község Önkormányzata biztosítani fogja, azonban a települési
önkormányzatnak is gondot okoz a nagyobb rendezvények esetén a csarnok berendezése, mivel
nem áll rendelkezésre elegendő asztal.
A Schönig Bútorlapszabász Kft-től kértünk ajánlatot összeszerelhető asztalokra, akik 12 250,Ft-ért készítenek el egy asztalt.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a nemzetiségi rendezvényekhez, valamint a községi
ünnepségekhez való nem anyagi segítségként rendeljen 30 asztalt, mellyel nem jelentene
problémát a vendégek asztalhoz ültetése.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2017. október 20.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete rendel a Schönig
Bútorlapszabász Kft-től 30 darab összeszerelhető asztalt, darabját 12 250,- Ft-ért, összesen
367 500,- Ft-ért a működési támogatás és a gazdasági tartalék terhére.
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: elnök
Határidő: 2017. november 30.

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-10/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. október 27-i ülésére
Tárgy: Döntés a Neue Zeitung megrendeléséről
A Neue Zeitung c. német nyelvű hetilapban olvashatóak a magyarországi és határon túli
német kisebbségekről, azok hagyományőrző szokásairól, rendezvényeiről, valamint a hazai
német vonatkozású kulturális és művészeti programjairól.
Fentiek mellett különböző felhívások, hirdetések találhatóak a hetilapban, illetve fontos
fórumként szolgál a német nemzetiséget érintő eseményekről, rendezvényekről.
Javaslom, hogy a nemzetiségi önkormányzat fizessen elő a Neue Zeitungra a Hauser Lajos
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola számára, egy éves időtartamra.
Az éves előfizetési díj 9 000,- Ft.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2017. október 20.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Neue Zeitung c. német
nyelvű hetilapra – a 2018. esztendőre – előfizet, az előfizetési díjat (9 000,- Ft) a feladat-alapú
támogatás terhére vállalja.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal, ill, folyamatos

