ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: URK/81-3/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. március 22én (csütörtökön) 09.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42.
Jelen vannak: Kardos Antalné elnök-helyettes
Freund Antalné képviselő
Rankl Angéla képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Puskády Norbert jegyző
Tanácskozás nyelve:
- a tanácskozás német nyelven folyt
Kardos Antalné elnök-helyettes köszöntötte az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert
a Testület három tagja jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül - elfogadott.
NAPIREND:
1) Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása
Előadó: Kardos Antalné elnök-helyettes
2) Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása (szóbeli
előterjesztés)
Előadó: Kardos Antalné elnök-helyettes
3) Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjának megválasztása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kardos Antalné elnök-helyettes
4) Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Úrkút Német
Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X.27.)
határozat módosítása
Előadó: Kardos Antalné elnök-helyettes
5) Pichler József temetési költségeinek viselése
Előadó: Kardos Antalné elnök-helyettes
6) A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Hauser napi ünnepségének
támogatása
Előadó: Kardos Antalné elnök-helyettes
7) A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola által megrendezésre
kerülő német nyelvi verseny támogatása
Előadó: Kardos Antalné elnök-helyettes

8) A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolának a nemzetiségi táborral
kapcsolatos kérelme
Előadó: Kardos Antalné elnök-helyettes
9) Az Úrkúti Német Nemzetségi Óvodának az Óvodák Nemzetiségi Találkozójával kapcsolatos
kérelme
Előadó: Kardos Antalné elnök-helyettes
10) A „Divat a múltból” kiállítás támogatása
Előadó: Kardos Antalné elnök-helyettes
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA ELŐTT:
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.napirend: Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása
Előadó: Kardos Antalné elnök-helyettes
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Kardos Antalné elnök-helyettes: Pichler József elnök február 26-án elhunyt. Mivel több
képviselő-jelölt nem volt a nemzetiségi választáson, ezért három fővel fog tovább működni az
önkormányzat. Elnököt azonban szükséges választani. Kérem a testület tagjait, hogy tegyenek
javaslatot az elnök személyére.
Freund Antalné képviselő: Kardos Antalné elnök-helyettest javaslom elnöknek. Korábban már
ellátta a tisztséget, illetve ebben a ciklusban elnök-helyettesként látja el a feladatokat.
Ranké Angéla képviselő: Egyetértek Kardos Antalné elnök-helyettes jelölésével.
Kardos Antalné elnök-helyettes: Köszönöm a bizalmat. Kijelentem, hogy nem kérem a zárt ülés
tartásását a választást illetően. Mivel más személyre nem érkezett javaslat, ezért kérem a
Képviselőket, hogy szavazzanak.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2018. (III.22) határozata
Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének
megválasztásáról
Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat Kardos
Antalnét társadalmi megbízatású elnöknek választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, elnök
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2.napirend: Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kardos Antalné elnök
(Szóbeli előterjesztést Kardos Antalné elnök ismertette.)
Kérdés, hozzászólás:
Kardos Antalné elnök: Mivel a Képviselő-testület elnöknek választott meg, ezért szükséges
elnök-helyettes választása is. Javaslom, hogy a Képviselő-testület Freund Antalnét elnökhelyettesnek válassza meg.
Ranké Angéla képviselő: Freund Antalné jelölésével egyetértek. Régóta tagja a nemzetiségi
önkormányzatnak és komoly elhivatottsággal veszi ki a részét a nemzetiségi önkormányzati
munkából.
Freund Antalné képviselő: Köszönöm a megtisztelő felkérést és a támogatást. Ha a Testület
megválaszt, örömmel vállalom el a tisztséget. Zárt ülés tartását nem kérem.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2018. (III.22) határozata
Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztásáról
Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat Freund
Antalnét társadalmi megbízatású elnök-helyettesnek
választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, elnök
3. napirend: Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjának megválasztása (szóbeli
előterjesztés)
Előadó: Kardos Antalné elnök
(Szóbeli előterjesztést Kardos Antalné elnök ismertette.)
Kérdés, hozzászólás:
Kardos Antalné elnök: Mivel a Képviselő-testület elnöknek választott meg, ezért az Ügyrendi
Bizottságban nem tölthetek be pozíciót. Javaslom Freund Antalné elnök-helyettest az Ügyrendi
Bizottság elnökévé, valamint Rankl Angéla képviselőt tagnak választani.
Freund Antalné elnök-helyettes: Köszönöm a felkérést. Zárt ülés tartását nem kérem.
Rankl Angéla képviselő: Szintén köszönöm és zárt ülés tartását én sem kérem.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2018. (III.22) határozata
az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjának
megválasztásáról
Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat Freund
Antalnét az Ügyrendi Bizottság elnökévé, míg Rankl
Angélát tagnak választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, elnök
4. napirend: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Úrkút Német
Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
22/2014. (X.27.) határozat módosítása
Előadó: Kardos Antalné elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Kardos Antalné elnök: A személyi változásokat szükséges a Szervezeti és Működési
Szabályzaton is átvezetni. Javaslom, hogy az SzMSz. 2. függeléke az alábbiak szerint
módosuljon:
„A képviselők és tisztségviselők és a bizottsági tagok névsora
Kardos Antalné elnök
Freund Antalné elnökhelyettes
Rankl Angéla képviselő
Ügyrendi Bizottság
elnöke: Freund Antalné képviselő
tagjai: Rankl Angéla képviselő
Lipp Józsefné nem képviselő”
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2018. (III.22) határozata
az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014.
(X.27.) határozat módosításáról
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Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 22/2014. (X.27.) határozatot az alábbiak szerint
módosítja:
- a 2. függelék helyébe az 1. melléklet szerinti 2. függelék
lép.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
1. melléklet a 14/2018. (III.22) határozathoz
„2. számú függelék
A képviselők és tisztségviselők és a bizottsági tagok
névsora
Kardos Antalné elnök
Freund Antalné elnökhelyettes
Rankl Angéla képviselő
Ügyrendi Bizottság
elnöke: Freund Antalné képviselő
tagjai: Rankl Angéla képviselő
Lipp Józsefné nem képviselő”
5. napirend: Pichler József temetési költségeinek viselése
Előadó: Kardos Antalné elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Kardos Antalné elnök: Azt hiszem ez nem kérdés a Képviselő-testület számára. A Naplóban
megjelentettem egy gyászhirdetést is, így jött ki a 207 845,- forintos összköltség.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2018. (III.22) határozata
Pichler József temetési költségeinek viseléséről
Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete Pichler József elnököt a saját halottjának tekinti.
A Képviselő-testület jóváhagyja Kardos Antalnénak a
Pichler József elnök temetésével kapcsolatos megrendelő
nyilatkozatát, valamint a temetési költség és gyászhirdetés
költségének (207 845,-Ft) a működési támogatás terhére
történő finanszírozását.
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Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
6. napirend: A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Hauser napi
ünnepségének támogatása
Előadó: Kardos Antalné elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Kardos Antalné elnök: Színvonalas műsort állított össze az iskola, amiben részt vállalntak a
helyi nemzetiségi kultúrcsoportok is. A sváb ételreceptek összegyűjtését különösen ötletesnek
találom. Mivel nemzetiségi műsor volt, a fellépő csoportokkal együttműködés megállapodást
kötöttem, azzal, hogy a Képviselő-testület elé terjesztem azokat jóváhagyás céljából.
Freund Antalné elnök-helyettes: Nagyon örülök, hogy az Iskola a Hauser Napot egybe fűzte a
nemzetiségi hagyományok bemutatásával. Így az Iskola minden tanulója bepillantást nyert a
nemzetiségi táncba és énekekbe.
Rankl Angéla képviselő: Mindenképpen támogatni kell az ilyen kezdeményezéseket. A
receptek gyűjtését én is nagyon jó ötletnek tartom, mivel így a tanulók aktívan részt tudtak
venni a hagyományok megismerésében, illetve kapcsolatba kerültek az otthoni szokásokkal,
ételekkel.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2018. (III.22) határozata
a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola Hauser napi ünnepségének támogatásáról
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola által megrendezett Hauser Nap
megvalósítása érdekében - az érintett szervezetek, így az
Iskola, a Nemzetiségi Asszonykórus és az Úrkúti Faluvédő
és Kulturális Egyesület között - megkötött együttműködési
megállapodást jóváhagyja.
Felelős: elnök, jegyző
Határidő: azonnal
7. napirend A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola által
megrendezésre kerülő német nyelvi verseny támogatása
Előadó: Kardos Antalné elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
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Kérdés, hozzászólás:
Kardos Antalné elnök: Minden évben megrendezi az Iskola a német nyelvi vetélkedőjét. Idén a
támogatási kérelmük szerint legfeljebb 25 000,- forintot kérnek a reprezentációs költségek
támogatására. A térségi versenyen egyébként Ajkarendek, Kislőd, Magyarpolány, Noszlop
valamint Városlőd iskolái vesznek részt.
Rankl Angéla képviselő: Természetesen egyetértek a verseny támogatásával, remélem jól
fognak szerepelni az úrkúti gyerekek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2018. (III.22) határozata
a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola által megrendezésre kerülő német nyelvi verseny
támogatásáról
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola által 2018. április 23-án rendezendő
kistérségi német nyelvi verseny reprezentációs költségeit a
feladatalapú támogatás terhére legfeljebb 25 000,- Ft
értékben átvállalja.
Utasítja az Elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: május 10.
Felelős: elnök, jegyző
8. napirend A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolának a
nemzetiségi táborral kapcsolatos kérelme
Előadó: Kardos Antalné elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Kardos Antalné elnök: Tavaly is volt alkalmunk támogatni a táborozó gyermekeket. Ha jól
emlékszem tavaly is három gyermek vett részt a táborban.
Freund Antalné elnök-helyettes: Kik jelentkeztek a táborra?
Kardos Antalné elnök: Krámli Dávid, Pörzse Boglárka és Somos Bálint. Pörzse Boglárka tavaly
is volt a táborban.
Rankl Angéla képviselő: Ezek szerint tetszett neki a nemzetiségi tábor. Örülök neki.
Kardos Antalné elnök: Összesen 30 000,- Ft összegbe kerül a támogatás, a tavalyi 37 500,forinttal szemben.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2018. (III.22) határozata
a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskolának a nemzetiségi táborral kapcsolatos kérelméről
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola három diákjának az Iglauer Parkban 2018.
július 8 – 15 között megrendezésre kerülő XXIX. Veszprém
Megyei
Német
Nemzetiségi
Nyelvápoló
és
Hagyományőrző Táborban történő részvételét a részvételi
költségek felének, azaz összesen 30 000 forint
átvállalásával támogatja a feladatalapú támogatás terhére.
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:2018. 08. 31.
Felelős: elnök, jegyző
9. napirend Az Úrkúti Német Nemzetségi Óvodának az Óvodák Nemzetiségi Találkozójával
kapcsolatos kérelme
Előadó: Kardos Antalné elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Kardos Antalné elnök: Szintén minden évben szoktuk támogatni az Óvoda részvételét az
Óvodák Nemzetiségi Találkozóján. Idén Veszprémben kerül megrendezésre, ennek
megfelelően nőttek az utazási költségek is.
Rankl Angéla képviselő: Reméljük ügyesek lesznek.
Freund Antalné elnök-helyettes: Felmerült, hogy jövőre Úrkúton lenne a rendezvény
megszervezve. Nemesné Estók Szilvia óvodavezető viszont nem kívánja felvállalni jövőre a
rendezvény lebonyolítását.
Rankl Angéla képviselő: Ezt a kérdést jobban körbe kellene járni. Szerintem Úrkúton meg lehet
rendezni a tánctalálkozót. Úrkútnál kisebb településeken is megvalósult már.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2018. (III.22) határozata
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az Úrkúti Német Nemzetségi Óvodának az Óvodák
Nemzetiségi Találkozójával kapcsolatos kérelméről
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda részvételét a
nemzetiségi óvodák tánctalálkozóján az utazási költségek
átvállalásával – a feladatalapú támogatás terhére támogatja, melynek összege 42 000,- Ft+ÁFA.
Utasítja az Elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: május 10.
Felelős: elnök, jegyző
10. napirend A „Divat a múltból” kiállítás támogatása
Előadó: Kardos Antalné elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Kardos Antalné elnök: Előzetesen kötöttem egy megállapodást Vinkelmann Józsefnével a
„Divat a múltból” c. kiállítás támogatása céljából. Anyagi kötelezettséggel nem jár, azonban
van nemzetiségi vonatkozása a kiállításnak, így érdemes felkarolnunk a kezdeményezést. A
megbeszélés során felmerült, hogy a Christkindl babákat érdemes volna benevezni egy
versenyre is, azonban mint utóbb kiderült a nevezési határidő lejárt.
Freund Antalné elnök-helyettes: Dicséret illeti Vinkelmann Józsefné ügyességét és kitartását,
hogy sikerült megvalósítania a kiállítást. Szám szerint nem tudom, de sok baba került kiállításra.
Mindenkinek érdemes meglátogatnia.
Rankl Angéla képviselő: Én is csak dícsérni tudom Vinkelmann Józsefné munkáját. A kiállítása
öregbíti Úrkút hírnevét, így nem kérdés, hogy egyetértek az együttműködési megállapodás
jóváhagyásával.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2018. (III.22) határozata
a „Divat a múltból” kiállítás támogatása
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzetiségi és Christkindl viselet bemutatása
érdekében jóváhagyja a Vinkelmann Józsefnével a „Divat a
múltból” c. kiállítás támogatása céljából kötött, a határozat
mellékletét képező együttműködési megállapodást.
Felelős: elnök, jegyző
Határidő: azonnal
NAPIREND UTÁN:
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a) Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése:
Kardos Antalné elnök: A 2018. március 22-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének
hitelesítőjéül javasolja Rankl Angéla képviselőt megbízni.
A Képviselőtestület – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül a 2018. március 22-én
megtartott ülés jegyzőkönyv hitelesítőjéül Rankl Angéla képviselőt megbízta.
b) Feladatalapú és működési támogatás
Kardos Antalné elnök: Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a 100-ból 85 pontot kaptunk a
feladatalapú támogatáson. Hogy ez pénzben mennyit jelent, áprilisban kiderül. Ezen felül
kaptunk egy egyszeri 182 500,- forintos működési támogatást is.
Freund Antalné elnök-helyettes: A pontszámokon belül érdemes megvizsgálnunk, hogy mire
nem kaptunk maximális pontszámot és arra a területre is hangsúlyt fektetnünk. Örülök
egyébként, hogy ilyen sok pontot kaptunk.
Rankl Angéla képviselő: Én is nagyon örülök, hiszen ebből a pénzből tudjuk minél jobban
megvalósítani az elképzeléseinket.
c) Nemzetiségi Nap
Kardos Antalné elnök: Még három hónap van a rendezvényig, azonban a programot a fellépők
miatt minél előbb le kell fixálnunk. Ami eddig biztos, hogy az osztrák fellépők nem jönnek,
míg a márkóiak vállalják a fellépést. Emellett fellép még egy tótvázsonyi harmonikás is. Az
Orgona Nyugdíjasklub viszont nem fog tudni fellépni.
Rankl Angéla képviselő: Ha már kiesett egy állandó fellépő, elhívhatnánk a veszprémfajszi
dalkört. Mi a véleményetek?
Freund

Antalné

elnök-helyettes:

Táncegyüttes

jobb

lenne

véleményem

szerint.

Kardos Antalné elnök: Igen, lehet jobb lenne.
Rankl Angéla képviselő: Mi már voltunk Veszprémfajszon többször is és illene visszahívni
őket. Szerintem nagyon szívesen jönnének.
Kardos Antalné elnök: Ha Rózsi is egyetért, akkor tolmácsold feléjük a meghívást. Szívesen
látjuk őket.
Freund Antalné elnök-helyettes: Rendben van.
Kardos Antalné elnök: Akkor két utazási költséget kell felvállalnunk. A vacsorára szokás
szerint a Kék Túrától kérünk ajánlatot. Mit gondoltok, milyen étel legyen?
Rankl Angéla képviselő: Mivel nem lesz bál, ezért hidegtálat javaslok. Sokféle variáció nem
kell.
Freund Antalné elnök-helyettes: Még korai szerintem eldönteni, hogy pontosan milyen ételek
legyenek, de a hidegtállal egyetértek.
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