Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-3/2017
Meghívó
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését
2017. március 23-án csütörtökön du. 16.00 órai kezdettel tartja.
Az ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42.
Az ülés napirendje:
1) Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda támogatási kérelme
Előadó: Pichler József elnök
2) Megállapodás az Úrkúti Római Katolikus Egyházközséggel
Előadó: Pichler József elnök
3) Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége pályázati felhívása
Előadó: Pichler József elnök
4) Szándéknyilatkozat az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda és a Hauser Lajos Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános fenntartói átvételéről
Előadó: Pichler József elnök
5) Veszprém Megyei Önkormányzati Gálaműsor
Előadó: Pichler József elnök
6) Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának módosítása
Előadó: Pichler József elnök
Kérem az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2017. március 16.
Tisztelettel:
………………………
Pichler József
elnök

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-3/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. március 23-i ülésére
Tárgy: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda támogatási kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda képviseletében Nemesné Estók Szilvia óvodavezető
támogatási kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz.
A környékbeli német nemzetiségi óvodák az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezik
(április 7-én) a nemzetiségi óvodák tánctalálkozóját, melyet idén Városlőd szervez meg. Az
eseményen 20 fő nagycsoportos korú gyermekkel vesz részt az Óvoda. Kérelmükben a
buszköltségük megtérítését kérték, melynek várható összege 23 250,- Ft+Áfa lesz.
Önkormányzatunk a tavalyi év során is támogatta az Óvodát az utazási költségek
megtérítésével.
A nemzetiségi hagyományok ápolása Önkormányzatunk kiemelt feladata. Az óvodáskorú
gyermekekkel megismertetni azokat különösen fontos, mivel ők tudják a jövőben tovább
ápolni a sváb hagyományokat.
Javaslom a nemzetiségi óvodák tánctalálkozójához kapcsolódóan az utazási költségek
megtérítését.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Úrkút, 2017. március 16.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Német
Nemzetiségi Óvoda részvételét a nemzetiségi óvodák tánctalálkozóján az utazási költségek
átvállalásával – a feladatalapú támogatás terhére - támogatja, melynek összege 23 250,Ft+ÁFA.
Utasítja az Elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: május 10.
Felelős: elnök, jegyző

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-3/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. március 23-i ülésére
Tárgy: Megállapodás az Úrkúti Római Katolikus Egyházközséggel
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Úrkúti Római Egyházközség és az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat
hagyományosan jó kapcsolatot ápol. Az Egyházközség képviseletében Kovács Mihály
plébános úr évente többször tart német nyelvű szentmisét, melyen a falu nemzetiségi lakossága
folyamatosan részt vesz.
Az Önkormányzat és az Egyház közötti együttműködés eddig a kialakult szokásokon alapult,
ezért indokolt mindezt írásos formában rögzíteni. A megállapodás szövege az előterjesztés
mellékletét képezi.
A megállapodás rögzíti a német nyelvű istentiszteletek gyakoriságát és időpontját, továbbá az
együttműködés formáját.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy adjon felhatalmazást a megállapodás aláírására, hogy
az együttműködés formai keretei rögzítésre kerülhessenek.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Úrkút, 2017. március 16.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Római Katolikus
Egyházközséggel kötendő megállapodás szövegét az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja. Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására.
Határidő: május 10.
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
Római Katolikus Plébánia (8409 Úrkút, Rózsa u. 2. képviseli: Kovács Mihály plébános) a
továbbiakban: R.K. Plébánia, együttesen Szerződő Felek (a továbbiakban együttesen: Felek)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 15.
§-a rögzíti: „A nemzetiséghez tartozó személyeknek joguk van a családra vonatkozó
nemzetiségi hagyományok tiszteletben tartására, családi kapcsolataik ápolására, családi
ünnepeiknek anyanyelven történő megtartására és az ezekhez kapcsolódó, vallási közösség
által végzett szertartások anyanyelven való lebonyolításának igénylésére.” A Törvény 10.
§ (3) bekezdés kimondja továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben
meghatározott jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján,
rendeltetésüknek megfelelően gyakorolják.” Az Önkormányzat és az R.K. Plébánia a fenti
jogszabályi rendelkezések alapján, jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiség vallási
öröksége tárgyában a közös együttműködés kereteit.

2.

Felek rögzítik, hogy negyedévente német nemzetiségi nyelven szentmisét szerveznek és
bonyolítanak le. R.K. Plébánia vállalja, hogy a szentmiséhez a szükséges infrastruktúrát
biztosítja, míg Önkormányzat vállalja, hogy a német nemzetiségi lakosságot a helyben
szokásos módon tájékoztatja a szentmise helyéről és idejéről.

3.

Felek a vallási, hitéleti hagyományok ápolása, megőrzése tekintetében a szorosan és
széleskörűen együttműködnek. Ennek keretében kölcsönösen tájékoztatják egymást a
programjaikról és eseményeikről.

4.

Önkormányzat vállalja, hogy közreműködik az R.K. Egyház tulajdonában lévő kegyeleti
és vallási emlékek gondozásában, különösen a német nemzetiségi lakosok által
emelt/készített emlékek tekintetében.

5.

Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik és a megállapodás aláírását követő napon
lép hatályba.

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. március 27.
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Pichler József elnök

…………………….
Római Katolikus Plébánia
Kovács Mihály plébános

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-3/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. március 23-i ülésére
Tárgy: Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége pályázati felhívása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Német Közössége pályázati felhívást tett közzé. A felhívás lehetőséget
nyújt saját kulturális rendezvények megvalósítására résztámogatást igényelni.
A rendelkezésre álló keretösszeg 800 000,- Ft, melyből egy-egy pályázattal maximálisan
50 000,- Ft támogatás nyerhető el. A pályázati költségvetésben minimum 20 % saját forrást kell
vállalni.
A pályázat benyújtási határideje 2017. április 13-a, míg az elbírálás 2017. április 30-ig történik
meg.
Idén is megrendezésre került a Nemzetiségi Nap, melyre önkormányzatunk már nyújtott be
pályázatot, várhatóan azonban a pályázati támogatás nem fogja fedezni a költségeket.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a Nemzetiségi Nap költségeinek
résztámogatás keretében történő finanszírozására, azzal, hogy a szükséges saját forrást a
költségvetésében biztosítsa.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Úrkút, 2017. március 16.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége által kiírt pályázat saját kulturális
rendezvény témakörben, a Nemzetiségi Nap megrendezése tárgyban. Az Önkormányzat a saját
forrást a költségvetésében biztosítja. Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: április 13.
Felelős: elnök, jegyző

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-3/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. március 23-i ülésére
Tárgy: Szándéknyilatkozat az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda és a Hauser Lajos Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános fenntartói átvételéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Úrkút községben a német nemzetiségi nevelésnek és oktatásnak régi hagyományai vannak.
Önkormányzatunk évek óta segíti – lehetőségeihez mérten - mind az Úrkúti Német Nemzetiségi
Óvoda, mind a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola működését, hol
tárgyi eszközökkel, hol az alapítványon keresztül megvalósuló kisebb fejlesztésekkel.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 2. § 4. pont
a) alpontja rögzíti:
„nemzetiségi köznevelési intézmény: az a köznevelési intézmény, amelynek alapító okirata a
nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerint tartalmazza a nemzetiségi feladatok
ellátását, feltéve, hogy e feladatokat a köznevelési intézmény ténylegesen ellátja, továbbá
óvoda, iskola és kollégium esetén a tanulók legalább huszonöt százaléka részt vesz a
nemzetiségi óvodai nevelésben, illetve a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban”.
Az intézmények alapító okirata fenti kitételnek megfelel, így nemzetiségi köznevelési
intézménynek minősülnek.
Az Njtv. rögzíti továbbá, 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. (24. § (1)
bekezdés).”
„A települési nemzetiségi önkormányzat megkeresésére - az országos nemzetiségi
önkormányzat egyetértése esetén - az intézmény helyi önkormányzati, állami fenntartója
átadhatja a települési nemzetiségi önkormányzatnak annak a köznevelési intézménynek a
fenntartói jogát, amelyik alapító okirata alapján nemzetiségi feladatot lát el, és minden
gyermek, tanuló részt vesz a nemzetiségi nevelésben, nevelésben-oktatásban, illetve ellátásban
részesül. A kezdeményezéshez csatolni kell az érintett intézmény iskolaszékének, ennek
hiányában szülői szervezetének (közösségének), a diákönkormányzatának a véleményét. (25. §
(2) bekezdés)”
A község nemzetiségi hagyományainak ápolása és megőrzése szempontjából kiemelkedő
jelentőséggel bírnak a nemzetiség nevelést-oktatást biztosító intézmények. Közvetlen ráhatása
önkormányzatunknak azonban nincsen, mivel fenntartói jogokkal nem, csak véleményezési
jogkörrel rendelkezünk.

Véleményem szerint a jövőre nézve indokolt a nemzetiségi nevelés-oktatást megerősíteni,
melynek módja az intézmények fenntartói átvétele.
A fenntartóváltás eljárási szabályait több ágazati (oktatási és államháztartási) jogszabály
rögzíti, melyeknek mind szükséges megfelelni. Emellett ki kell kérni a Klebelsberg Központ
véleményét, az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését, továbbá a községi
önkormányzatnak is támogatni kell a kezdeményezést. Az eljárás hosszadalmas és bonyolult,
így azt szükséges megfelelően előkészíteni.
Az úrkúti községben folyó nemzetiségi nevelési és oktatási munka minőségének emelése, a
nemzetiségi hagyományok ápolása és megőrzése érdekében javaslom a Képviselő-testületnek,
hogy adjon felhatalmazást, hogy a fenntartóváltás érdekében a szükséges tárgyalásokat
lefolytassam és tegyen szándéknyilatkozatot a fenntartóváltás mellett.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Úrkút, 2017. március 16.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát az Úrkúti
Német Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának átvétele tárgyában, egyben felhatalmazza az
elnököt, hogy a fenntartóváltás érdekében a szükséges tárgyalásokat folytassa le, vizsgálja meg
a fenntartás pénzügyi hátterét, valamint készítse elő a jogszabályoknak megfelelő határozati
javaslatot.
Határidő: szeptember 30.
Felelős: elnök, jegyző
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát az Hauser
Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános fenntartói jogának átvétele tárgyában, egyben
felhatalmazza az elnököt, hogy a fenntartóváltás érdekében a szükséges tárgyalásokat folytassa
le, vizsgálja meg a fenntartás pénzügyi hátterét, valamint készítse elő a jogszabályoknak
megfelelő határozati javaslatot.
Határidő: szeptember 30.
Felelős: elnök, jegyző

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-3/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. március 23-i ülésére
Tárgy: Megyei Önkormányzati Gálaműsor Úrkúton
Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Német
Önkormányzatok Közössége minden évben megrendezi a Megyei Önkormányzati Gálaműsort.
A műsort idén Zircen rendezik meg, jövőre viszont és Ajka és körzetére esett a választás.
Tekintettel a községben nagy hagyományokkal rendelkező nemzetiségi-kulturális identitásra,
ezért informálisan tájékoztatták a szervezők önkormányzatunkat, hogy lehetőség szerint itt
kerülne az esemény megrendezésre.
Mivel a község rendelkezik a sportcsarnok tekintetében megfelelő infrastruktúrával, valamint
önmagában megtiszteltetés, hogy községünkre gondoltak a körzetben, ezért mindenképp
érdemes volna a Gálaműsort falunkban megrendezni.
Erre 2018 októberének második hétvégéjén kerül sor. A költségeket a szervezők állják,
önkormányzatunknak csak a megfelelő infrastruktúrát kell biztosítania, valamint az
egyetértését kell kifejeznie.
Tekintettel a rendezvény kulturális értékére, valamint a nemzetiségi identitás megerősítésére,
javaslom a Képviselő-testületnek, hogy fejezze ki egyetértését a Megyei Önkormányzati
Gálaműsor Úrkúton történő megrendezése tárgyában.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Úrkút, 2017. március 16.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi egyetértését, hogy a
2018. október második hétvégéjén megrendezésre kerülő Megyei Önkormányzati Gálaműsor
helyszíne Úrkút legyen. Az ehhez szükséges infrastruktúrát a községi önkormányzat
közreműködésével biztosítja. Utasítja az elnököt a fenti álláspont képviseletére.
Határidő: 2018. október 30.
Felelős: elnök, jegyző

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-3/2017
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. március 23-i ülésére
Tárgy: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Úrkút Község Önkormányzata fenntartásában működik Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda.
A fenntartó az alapító okirat módosítását kezdeményezi, kiegészítve az óvoda által ellátott
tevékenységeket a „098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai” kormányzati
funkcióval.
Ezzel a funkcióval az óvoda szakmai továbbképzések szervezését tenné lehetővé az alapító
okirat, mely az óvodapedagógusok és dajkák szakmai felkészültségét és munkáját segíti.
Javaslom, hogy fejezze ki önkormányzatunk az egyetértését, hogy az óvoda szakmai munkája
szakmai szolgáltatások nyújtásával fejleszthető legyen.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Úrkút, 2017. március 16.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Úrkúti Német
Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának módosításával, mely által az óvoda tevékenységi köre
kibővül a „098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai” kormányzati
funkcióval.
Határidő: 2018. október 30.
Felelős: elnök, jegyző

