ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8409 Ú R K Ú T, Rákóczi u. 45.
Szám: 80-5/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. június 9-én
(csütörtökön) 16.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42.
Jelen vannak: Pichler József elnök
Kardos Antalné elnök-helyettes
Freund Antalné képviselő
Rankl Angéla képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Puskády Norbert jegyző

Pichler József elnök köszöntötte az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a
Testület mind a négy tagja jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül - elfogadott.
NAPIREND:
1) Úrkút – Oberpleichfeld testvér-települési megállapodás
Előadó: Pichler József elnök
2) Magyarországi németek története I-II. könyvek beszerzése
Előadó: Pichler József elnök
3) Javaslat Erhenpreis felterjesztéséről
Előadó: Pichler József elnök
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.napirend: Úrkút – Oberpleichfeld testvér-települési megállapodás
Előadó: Pichler József elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
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Pichler József elnök: Egy hét múlva érkeznek a vendégek, a szükséges előkészületek
megtettük. Mint az ismert, négy napig maradnak, a Nemzetiségi Nap keretében pedig aláírjuk
a megállapodást. A két település önkormányzata már jóváhagyta a megállapodás szövegét,
javaslom elfogadni a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének is. A Nemzetiségi
Nap költségeit mindenképp az önkormányzat fogja viselni, azonban emellé még jönnek
járulékos költségek is, mint az ajándékok és egyéb apróságok. A zenekar várhatóan bruttó
160 000,- Ft lesz, a színpad és hangosítás bruttó 90 000,- Ft. Emellé jön a vendégek
vacsorájának költsége, melynek összege nem haladja meg a bruttó 75 000,- Ft-ot. Pontos
számot még nem tudok, attól függ hány díszvendég jelenik meg. Az informális egyeztetések
alapján Fenyvesi Zoltán, Ovádi Péter, Wágenhoffer Kornélia és Pillerné Fódi Ilona részére
küldtünk meghívót. Fenyvesi Zoltán Úr vállalta a rendezvény fővédnökségét is.
Önkormányzatunk 200 000,- Ft összeget nyert el az Emberi Erőforrás Minisztériumának
pályázatán, melyet a zenekar és a színpad, valamint hangosítás költségeire kell fordítanunk a
pályázat alapján. Nyertünk továbbá 40 000,- Ft összeget a Német Közösségek pályázatán,
melyet a vacsora költségeire kell elszámolnunk. A rendezvényt a Brill 2001 Kft. ingyenesen
biztosítja.
Freund Antalné képviselő: A vacsorára mikor kell leadni a rendelést?
Pichler József elnök: Nem tudom pontosan, jelenleg nincs itthon a Kék túra vendéglő
tulajdonosa.
Rankl Angéla képviselő: Szerdán már célszerű lenne mondani egy végleges számot. A
költségeket nagyjából ismerjük, de valóban nehéz még pontos számot mondani, annak pedig
nem látom értelmét, hogy utána újra kelljen tárgyalni.
Kardos Antalné elnök-helyettes: Egyetértek a költségek utólagos elszámolásával, még nagyon
képlékeny a dolog. Az biztos, hogy a vendégek itt tartózkodása alatt mindent meg kell
tennünk, hogy jól érezzék magukat. Külön öröm számomra, hogy a megállapodást mi is
aláírjuk, ezzel is elismerve a munkákat, illetve ez a jövőre nézve is kijelöl számunkra egy utat,
hiszen az anyanyelvi kapcsolattartás rengeteg lehetőséget rejt magában. A kulturális
programokon túl remek nyelvtanulási lehetőséget tartogat a gyermekek számára is. Remélem
gyümölcsöző kapcsolat lesz.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2016. (VI.9.) határozata az Úrkút –
Oberpleichfeld testvér-települési megállapodásról
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a testvér-települési szerződés
szövegét, utasítja egyúttal az elnököt annak aláírására. A
több napos rendezvény lebonyolítását követően részletes
pénzügyi elszámolás alapján dönt a költségek viseléséről.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: elnök és jegyző
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2.napirend: Magyarországi németek története I-II. könyvek beszerzése
Előadó: Pichler József elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler József elnök: Informálisan már tájékoztattam a testület tagjait, hogy a könyveket
megrendelem, hiszen így kedvezményes áron jutottunk hozzá. Tartalmas könyv, mely által
megismerhetjük eleink történetét, történelmét.
Kardos Antalné elnök-helyettes: Az interneten is lehet róla olvasni, több portál is foglalkozott
vele. Hiánypótló mű, remélem az iskolában a gyermekek is hasznos olvasnivalónak fogják
tartani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2016.
(VI.9.)
határozata
a
Magyarországi németek története I-II. könyvek
beszerzéséről
Úrkút
Német
Nemzetiségi
Önkormányzatának
Képviselő-testülete jóváhagyja Prof. Dr. Gerhard
Seewann „A magyarországi németek története 1-2” című
monográfia két példányban - egy példányt az Úrkúti
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola részére -, történő megvásárlását összesen 18 000,Ft értékben a feladatalapú támogatás és a gazdasági
tartalék terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
3.napirend: Javaslat Erhenpreis felterjesztéséről
Előadó: Pichler József elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler József elnök: Kiírásra került az Ehrenpreis és a Jugendpreis. Véleményem szerint
utóbbira nem tudunk senkit javasolni, azonban előbb esetében Molnárné Titscher Mariann
megérdemelné a díjat. Több évtizedes oktatói munkája során több száz gyermeket ismertetett
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Freund Antalné képviselő: Egyetértek vele.

Rankl Aneéla képviselő : Énis' megérdemelnéaz elismerést.
Több kérdés,hozzászőlás nem volt, a Képviselő-testiilet egyhangúlag _ 4 igen' szavazattal e\Ienszav azat né lkül az alábbi határ o zatot ho zta

Úrkút Német Nemzetiségi o nko rm ányzata Képviselőtestiiletének 2212016. (vI.9.) batározata az
Ehrenpreis felterj esztés éről

Úrkút Német Nemzetiségi

Önkormanyzatának
Képviselő-testülete Molnámé Titscher Mariannt
javasolja felterjeszteni a Veszprém Megyei Német
Önkormanyzatok Közössége által meghirdetett
Ehrenpreis díjra.
Utasítja az elnököt, hogy a tevékenységnémet nyelvű
megszövegezésről és a felterjesztésrő| határidőben
gondoskodjon.
Határidő: augusztus 1.
Felelős: elntik, jegyző

NAPIREND UTÁN:
a) Jegyzőkönyv

hitelesítő kijelölése:

Pichler József elnök:
hitele sítőj

éül j
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2016. június 9-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének

avasolj a Freund Antalné képvi selőt me gbízni.

A Képviselőtestület _ 3 igen szavazattal. - ellenszavazat nélktil- 1 fő tartőzkodása mellett - a
2016. június 9-én megtartott tilés jegyzőkönyv hitelesítőjétil Freund Antalné képviselőt
megbízta.
Több tárgy nem volt, az elnök az ülést 16 őra45 perckor berekesztette.
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