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

 
 
Ügyszám: URK/81-6/2018       

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. május 30-án 

(szerdán) 09.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. 
 
Ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42. 
 
Jelen vannak:  Kardos Antalné elnök 
                          Freund Antalné elnök-helyettes 

Rankl Angéla képviselő 
 

Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Puskády Norbert jegyző 
 
Tanácskozás nyelve:  

- a tanácskozás az 1-3. napirendi pontokat kivéve német nyelven folyt 
 
Kardos Antalné elnöke 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. Javasolja 8. napirendi pontba felvenni a „Sváb 
esküvői hagyomány” szóbeli előterjesztést. A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül - elfogadott. 
 
NAPIREND:  
 
1) A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 
 

2) Megállapodás kötése gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 

 
3) Köznevelési intézmények fenntartói jogának átvételével kapcsolatos döntések 

Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
a) Úrkút Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetőjének megbízása 
 
b) Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói jogának 
átvétele 
 
c) Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola alapító okirata 
 
d) Vagyonkezelési szerződés kötése a 41. hrsz. alatti épületekre és a 395/3/A/1 hrsz. alatti 
sportcsarnokra 
 
e) Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetőjének 
megbízása 
 
f) A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Pedagógiai Programja 
véleményezésének megrendelése 
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4) A 20. Nemzetiségi Nap 

 Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
5) Veszprém – Wunsiedel testvérkapcsolat alapján szervezett diákcsere program támogatása 

Előadó: Kardos Antalné elnök 
 

6) Együttműködési megállapodása kötése a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 

7) Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus vidéki fellépéseinek támogatása 
Előadó: Kardos Antalné elnök 

 
8) Sváb esküvői hagyomány (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. napirend: A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi zárszámadása 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: A zárszámadást május végéig kell elfogadnia a testületnek. A szöveges 
előterjesztés részletesen taglalja a tavalyi támogatások felhasználását. Kiemelem, hogy a 
bevételek 100 %-on teljesültek, míg a kiadások 92 %-on. A különbözetet év végéig kell 
felhasználnunk. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 35/2018. (V.30.) határozata  
a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 
 
Úrkút Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2017. évi zárszámadását 2.806.817.- 
Ft bevételi teljesítéssel, melyből 
- működési bevétel  2.806.817- Ft 
- felhalmozási bevétel:    0.- Ft    

 
2.601.528.- Ft kiadási teljesítéssel, melyből 
- működési kiadás   2.601.528.-Ft 
- felhalmozási kiadás:    0.-Ft 

     
az 1.számú melléklet szerint elfogadja. 
 
A 2. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat 
költségvetési mérlegét. 
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A pénzeszközök változását a 3. számú mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja. 
Az önkormányzat pénzmaradványát a 4. számú melléklet 
állapítja meg. 
Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 
adósságállománnyal nem rendelkezik, közvetett támogatást 
nem nyújtott, és több évre kiható döntést sem hozott. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

2. napirend: Megállapodás kötése gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: Az óvoda fenntartói jogának átvételéről április végén döntöttünk. Az 
óvodán belül működik a konyha is, amely a gyermekétkeztetésről gondoskodik. A jelenlegi 
információk szerint úgy a legköltséghatékonyabb a gyermekétkeztetés megszervezése, hogy az 
önkormányzat rendeli meg a nemzetiségi önkormányzattól az étkeztetést vásárolt szolgáltatás 
jogcímen. 
 
Freund Antalné elnök-helyettes: Mi a másik módja a feladat ellátásának? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: A nemzetiségi önkormányzat nem tudja lehívni a 
gyermekétkeztetés üzemeltetési normatíváját, csak a személyi juttatásokat. Ezt a költségvetési 
törvény szabályozza. Az önkormányzat azonban ki tudja egészíteni a szociális feladatok 
normatíva terhére a különbözetet, így több magasabb összegű forrást tud biztosítani. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 36/2018. (V.30.) határozata  
a gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról szóló 
megállapodás megkötéséről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a határozat mellékletét képező megállapodást a 
gyermekétkeztetésről jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza az 
elnököt annak ellenjegyzésére. 
 
Felelős: elnök, jegyző  
Határidő: 2018. június 20. 

 
3. napirend: Köznevelési intézmények fenntartói jogának átvételével kapcsolatos döntések 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
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a) Úrkút Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetőjének megbízása 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: Az első lépés a Magyar Államkincstár felé az alapító okirat módosítása 
volt. Ehhez nem volt szükség az óvodavezető kinevezésének tudomásulvételére, azonban a 
fenntartóváltásra tekintettel javasolt az ő esetében is elfogadni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 37/2018. (V.30.) határozata  
 az Úrkút Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetőjének 
megbízásáról 

 
1. Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Úrkúti Német 
Nemzetiségi Óvoda vezetőjének, Nemesné Estók 
Szilviának az intézményvezetői megbízása 2022. január 31-
ig szól. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Nemesné Estók 
Szilvia óvodavezetőt, hogy a fenntartóváltás 
előkészítésével, a működési engedély megszerzésével, a 
2018-2019. nevelési év előkészítésével kapcsolatos 
ügyekben járjon el a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésében meghatározott 
vezetői hatáskörben eljárva. 
 
Felelős: elnök, jegyző 
Határidő: azonnal 
 

b) Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói jogának 
átvétele 

 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

 
Kardos Antalné elnök: Az iskola fenntartói jogának átvételét még tavaly határoztuk el. Csak 
pozitív példával találkoztunk eddig, reméljük nálunk is minden rendben fog működni. 
 
Rankl Angéla képviselő: Biztos rendben lesz minden. Sokat számít, hogy nem 40 kilométerre 
van az iskola a fenntartójától. 
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Freund Antalné elnök-helyettes: A legfontosabb, hogy a nemzetiségi oktatásra, nevelésre és a 
hagyományok ápolására is nagyobb hangsúlyt tudjunk ezáltal fektetni. Véleményem szerint is 
rendben lesz minden. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 38/2018. (V.30.) határozata  
a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola fenntartói jogának átvételéről 
 
1. Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. § (7) bekezdésében, valamint a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
24. § (1) bekezdésében biztosított hatásköre alapján - az 
EMMI kedvező döntése estén - 2018. szeptember 1-jei 
hatállyal a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42.; 
OM azonosító: 037068) fenntartását a Pápai Tankerületi 
Központtól átveszi. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy az 
intézmény fenntartásba vételével kapcsolatos ügyekben 
járjon el.  
 
Határidő: 2018. június 20. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

c) Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola alapító okirata 
 

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

 
Kardos Antalné elnök: Az iskola alapító okirata az óvodához hasonló szerkezetben készült el. 
Reméljük a Kincstár el fogja fogadni és a működési engedély mellé be tudjuk nyújtani. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 39/2018. (V.30.) határozata  
az Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola alapító okirata 
 
1. Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, a 
mellékelt tartalommal, 2018. szeptember 1-jei hatállyal 
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elfogadja a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42., OM 
azonosító: 037068) alapító okiratát. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy 
vezesse át az intézményt a törzskönyvi nyilvántartásba. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

d) Vagyonkezelési szerződés kötése az Úrkút Község Önkormányzatával 
 

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

 
Kardos Antalné elnök: Az óvodai vagyonhoz hasonlóan hozzánk kerül az iskola valamint a 
sportcsarnok vagyonkezelési joga is. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: A sportcsarnokon viszont osztott használat lesz, mivel csak a 
köznevelési feladatok ellátására kapja meg a nemzetiségi önkormányzat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 40/2018. (V.30.) határozata  
az Úrkút Község Önkormányzatával kötendő 
vagyonkezelési szerződésről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a határozat mellékletét képező vagyonkezelési 
szerződést elfogadja. 
A Képviselő-testület utasítja az elnököt a vagyonkezelési 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. június 20. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

e) Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetőjének 
megbízása 
 

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

 
Kardos Antalné elnök: Hasonlóan az óvodavezető megbízásához, szükséges megbízni az iskola 
intézményvezetőjét is. Ezt az alapító okirat kiadása miatt a Magyar Államkincstár kérni fogja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 41/2018. (V.30.) határozata  
a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola intézményvezetőjének megbízásáról 
 
1. Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a a Hauser Lajos 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
vezetőjének Tróbertné Klein Beátának az intézményvezetői 
megbízása 2021. augusztus 15-ig szól. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Tróbertné Klein 
Beáta intézményvezetőt hogy a fenntartóváltás 
előkészítésével, a működési engedély megszerzésével, a 
2018-2019. tanév előkészítésével kapcsolatos ügyekben 
járjon el a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésében meghatározott 
vezetői hatáskörben eljárva. 
 
Felelős: elnök, jegyző 
Határidő: azonnal 

 
f) A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Pedagógiai Programja 
véleményezésének megrendelése 
 

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  

 
Kardos Antalné elnök: A pedagógiai program véleményezésére Tróbertné Klein Beáta keresett 
szakértőt. Schindler László közoktatási szakértő vállalta el a munkát bruttó 50 000 forintért. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Nemesné Estók Szilvia óvodavezető is közoktatási szakértő, és 
elmondása szerint 100-120 000 forintot kérnek el egy ilyen munkáért a szakértők. 
 
Rankl Angéla képviselő: Akkor még olcsó is az ajánlata. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 42/2018. (V.30.) határozata  
a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola Pedagógiai Programja véleményezésének 
megrendeléséről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola fenntartói jogának átvételére irányuló 
hatósági engedélykérelem benyújtása érdekében bruttó 50 
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000 forint vállalkozási díjért – a működési támogatás 
terhére - megbízza Schindler László közoktatási szakértőt, 
hogy a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola Pedagógiai Programját közoktatási 
szempontok szerint véleményezze. 
A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy kössön 
vállalkozási szerződést Schindler Lászlóval. 

 
Határidő: június 20. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

4. napirend: A 20. Nemzetiségi Nap 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: A 20. Nemzetiségi Nap 16 órakor kezdődne a templomban, német 
nyelvű szentmisével. A templomból a sportcsarnokba vonulunk, ahol 17 órakor veszi kezdetét 
a kulturális program. A műsor a himnuszokkal kezdődne, majd jönnének a köszöntések. Ezt 
követően az ovisok Lipp Józsefné óvónő felkészítésében adnak elő műsort, őket követik az 1. 
osztályosok műsora, akiket Tahin Ildikó táncpedagógus készít fel. A műsor a veszprémfajszi 
dalkör énekeivel folytatódna, akiket a Viva Voce kórus fog követni. Ismét az iskola következne 
a 4. osztályosok műsorával, akiket Bodor Emőke tanárnő, valamint a Nemzetiségi Tánccsoport 
tanított be a nemzetiségi táncra. Az iskolai énekkar követi a táncosokat, akiket Némethné Nagy 
Viktória tanárnő fog vezetni. Az énekkart követően Keller Ádám harmonikás lép színpadra, 
akit a Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület nótafái fognak követni. Ezután a 
Nemzetiségi Tánccsoporté lesz a színpad, majd az Úrkúti Német Nemzetiségi Asszonykórus 
következne. Végül a Nemzetiségi Tánccsoport és a 4. osztályos tanulók fognak egy közös 
táncot előadni. 
 
Rankl Angéla képviselő: Egyetértek a sorrenddel, kellően változatos. 
 
Freund Antalné elnök-helyettes: Igen, szerintem is jó lesz, bár sok lesz az ének. 
 
Kardos Antalné elnök: A fellépő gyerekek létszámát megbeszélem az óvodával és iskolával. 
Az ő részükre mit javasoltok ajándék gyanánt? 
 
Freund Antalné elnök-helyettes: Valami bonbonszerű jó lesz. Körülbelül 300 forintért szoktunk 
vásárolni nekik fejenként. 
 
Kardos Antalné elnök: Rendben, megnézem a Diófa ABC-ben, hogy mit lehet kapni ilyen ár 
környékén. A fellépő csoportoknak oklevelet és a Daloskönyvet fogjuk adni ajándékként. 
Hidegtálon milyen ételek legyenek? 
 
Rankl Angéla képviselő: Karaj, csirkemell és comb szerintem legyen. 
 
Freund Antalné képviselő: Fasírtgolyó is legyen. Szerintem a húsok mellé elég a krumpli és 
franciasaláta. 
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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 Képviselő-
testületének 43/2018. (V.30.) határozata 
a 20. Nemzetiségi Nap megrendezéséről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete az úrkúti 20. Nemzetiségi Napot 2018. június 16-
án, 16. órai kezdettel tartja meg. A rendezvényen 
elfogyasztandó vacsorát Bujtor József ev-tól rendeli meg 
bruttó 142 500 forint értékben. A Képviselő-testület 
felhatalmazza Kardos Antalné elnököt, hogy a 
rendezvényhez kapcsolódó egyéb reprezentációs 
termékeket (üdítő, ajándékok stb.) legfeljebb bruttó 60 000 
forint értékben beszerezze, továbbá a Magyar Posta Zrt-től 
a szórólapozást megrendelje. Utasítja az elnököt, hogy a 
június 30-ig a Nemzetiségi Napi kiadásokról számoljon be. 
   
Határidő: június 16., illetve június 30. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 44/2018. (V.30.) határozata 
a Római Katolikus Egyházközséggel kötendő 
együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 20. Nemzetiségi Napon 16 órai kezdettel német 
nyelvű szentmise celebrálása tárgyában a Úrkúti Római 
Katolikus Egyházközséggel kötendő együttműködési 
megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: június 16. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 45/2018. (V.30.) határozata 
a Steixner István Német Nemzetiségi Egyesülettel kötendő 
együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 20. Nemzetiségi Napon történő részvétel 
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tárgyában a Steixner István Német Nemzetiségi 
Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást az 
előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: június 16. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 46/2018. (V.30.) határozata 
a Veszprémfajszért Egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 20. Nemzetiségi Napon történő részvétel 
tárgyában a Veszprémfajszért Egyesülettel kötendő 
együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: június 16. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 47/2018. (V.30.) határozata 
az Úrkúti Nemzetségi Asszonykórus Egyesülettel kötendő 
együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 20. Nemzetiségi Napon történő részvétel 
tárgyában az Úrkúti Nemzetségi Asszonykórus 
Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást az 
előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: június 16. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 48/2018. (V.30.) határozata 
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az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesülettel kötendő 
együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 20. Nemzetiségi Napon történő részvétel 
tárgyában az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesülettel 
kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: június 16. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 49/2018. (V.30.) határozata 
az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodával kötendő 
együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 20. Nemzetiségi Napon történő részvétel 
tárgyában az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodával kötendő 
együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: június 16. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 50/2018. (V.30.) határozata 
a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskolával kötendő együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 20. Nemzetiségi Napon történő részvétel 
tárgyában a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskolával kötendő együttműködési 
megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: június 16. 
Felelős: elnök, jegyző 
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 51/2018. (V.30.) határozata 
az Úrkúti Polgár Egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 20. Nemzetiségi Nap biztosítása érdekében 
kötendő együttműködési megállapodást az Úrkúti Polgár 
Egyesülettel az előterjesztés szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: június 16. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

5. napirend: Veszprém – Wunsiedel testvérkapcsolat alapján szervezett diákcsere program 
támogatása 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 

 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: Korábban már volt szó a diákcsere programról. Úrkútról Novák Lea fog 
kimenni. Ezzel kapcsolatosan 60 000,- Ft költség merül fel, melyhez kérik a nemzetiségi 
önkormányzat támogatását. 
 
Freund Antalné elnök-helyettes: Mindenképpen támogatni kell, hiszen a német nyelvet 
anyanyelvi környezetben lehet a legjobban elsajátítani.  
 
Rankl Angéla: Egyetértek veled, ez egy nagyon jó lehetőség. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 52/2018. (V.30.) határozata  
 a Veszprém – Wunsiedel testvérkapcsolat alapján 
szervezett diákcsere program támogatásáról 

 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete Novák Leának a wunsiedeli diákcsere programban 
történő részvételét 30 000 forint összegben támogatja a 
feladatalapú támogatás terhére. A Képviselő-testület 
utasítja az elnököt, hogy a támogatás összegét biztosítsa a 
Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége 
részére. 
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Határidő: június 30.  
Felelős: elnök, jegyző 
 

6. napirend: Együttműködési megállapodása kötése a Veszprém Megyei Német 
Önkormányzattal 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: A megyei önkormányzat május 25-én keresett meg a megállapodás 
aláírásával. Mivel önkormányzatunk számára előnyös a megállapodás, ezért ellenjegyeztem 
azt. Kérem a Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá. 
 
Freund Antalné elnök-helyettes: Remélem az örökségvédelem tárgyában sikerül az 
együttműködést konkretizálni. 
 
Rankl Angéla képviselő: Annak én is nagyon örülnék. Sok szép épület van a településen, ami 
még őrzi a sváb hagyományokat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 53/2018. (V.30.) határozata 
a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Veszprém Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal a nemzetiségi hitélet ápolása és a német 
nemzetiségi örökségvédelem tárgyában aláírt 
együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

7. napirend: Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület vidéki fellépéseinek támogatása 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: A tavalyi évhez hasonlóan együttműködési megállapodás keretében 
rögzítenénk az Asszonykórus vidéki fellépéseinek időpontját, illetve az ahhoz tartozó 
feladatokat. A porvai megemlékezés a múlt szombaton volt. 
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Freund Antalné elnök-helyettes: Nagyon szép, színvonalas rendezvényt tartottak Porván. 
Megtisztelő volt rajta részt venni. Kérem, hogy a jegyzőkönyvhöz csatoljuk a kapott 
emléklapot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 54/2018. (V.30.) határozata 
az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórusnak a porvai 
megemlékezésen való részvételének támogatásáról  
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus 
porvai, a „Porvaiak kitelepítésének 70. évfordulója” 
alkalmából rendezett megemlékezésen való fellépését. A 
Képviselő-testület jóváhagyja az Egyesület és a 
nemzetiségi önkormányzat közti együttműködési 
megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 55/2018. (V.30.) határozata 
az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórusnak a nagyesztergári 
nemzetiségi napon való részvételének támogatásáról  
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus 
nagyesztergári nemzetiségi napon történő, július 7-i 
fellépését. Utasítja az elnököt a fellépés támogatásáról 
szóló megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 

 
8. napirend: Sváb esküvői hagyomány (szóbeli előterjesztés) 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: A hétvégén Hartmann Zoltán és Ibránszki Anna esküvőjét tartották a 
faluban. Régi sváb szokás szerint a menet Rankl Angéla és Dukánné Mária által megállításra 
kerültek, azzal, hogy csak a Heid kema nima ham című sváb dal eléneklése után mehettek 
tovább. 
 










