
ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 ELNÖKÉTŐL 

8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: URK/81-14/2018 

Meghívó 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes ülést tart 2018. 
december 7-én pénteken de. 09.00 órai kezdettel. 

 
Az ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42. 
 
Az ülés napirendje: 
 

1) Informatikai eszközök beszerzése 
Előadó: Kardos Antalné elnök 

 
2) Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus és a Nemzetiségi Tánccsoport 2018. évi 

beszámolója 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 

 
3) Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 
 

4) 2019. évi munkaterv 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 
 

5) 2019. évi belső ellenőrzési terv 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 
 

6) Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2018. (IX.13.) és 
83/2018. (IX.13.) határozatainak módosítása 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 

 
Kérem az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2018. november 30. 
 
                                                                        Tisztelettel: 
 
                                                                 ……………………… 
      Kardos Antalné elnök 



Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: URK/81-14/2018 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. december 7-i ülésére 

 
Tárgy: Informatikai eszközök beszerzése 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk adminisztratív ügyeit az Úrkút Polgármesteri Hivatal látja el, azonban a 
Rákóczi u. 42. sz. alatti irodánkban találhatóak informatikai eszközök, melyek fontosak az 
önkormányzatunk működéséhez. 
 
Az eszközök (nyomtató, számítógép és monitor) beszerzésére évekkel korábban került sor, így 
indokolt azok megújítása.  
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Etalon Elektronikai Kft. ajánlata alapján számítógép 
és hozzá operációs rendszer beszerzéséről gondoskodjon 114 899,- forint értékben. 
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati 
javaslat elfogadását.  
 
Úrkút, 2018. november 30. 
                                                                     Kardos Antalné 
                                                                    elnök  
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési támogatás és a 
gazdasági tartalék terhére 114 899,- ft értékben asztali számítógépet és hozzá operációs 
rendszert vásárol az Etalon Elektronikai Kft-től. 
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: elnök 
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Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: URK/81-14/2018 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. december 7-i ülésére 

 
Tárgy: Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus és a Nemzetiségi Tánccsoport 2018. évi 
beszámolója 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat szoros együttműködést alakított ki a nemzetiségi 
civil szervezetekkel, így az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórussal és az Úrkúti Faluvédő és 
Kulturális Egyesületen belül működő Nemzetiségi Tánccsoporttal. 
 
A nemzetiségi egyesületek működését pénzbeli támogatás átadásával is segítettük: a 
Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület 150 000,- Ft, a Nemzetiségi Tánccsoport 100 000,- Ft 
összegű támogatást kapott 2018-ban. 
 
Az anyagi támogatáson felül támogattuk az egyesületek vidéki fellépéseit is. A civil szervezetek 
tevékenyen részt vettek a község nemzetiségi életében, így szerepeltek a nemzetiségi 
rendezvényeken, az Ízőrzők c. műsorban sváb ételeket készítettek a tagok és bemutatták ének 
és tánctudásukat is. 
 
Javaslom, hogy az egyesületek írásbeli beszámolóját fogadja el a Képviselő-testület. 
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati 
javaslatok elfogadását.  
 
Úrkút, 2018. november 30. 
                                                                     Kardos Antalné 
                                                                    elnök  
 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Nemzetiségi 
Asszonykórus beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Faluvédő és 
Kulturális Egyesületen belül működő Nemzetiségi Tánccsoport beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök
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BESZÁMOLÓ 
 

az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület 2018. évi tevékenységéről 
 
Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület célja Úrkút német nemzetiségi kultúrájának, 
hagyományainak, szokásainak feltárása, megőrzése, megismertetése; az anyanyelv elsajátítása, 
megőrzése; kapcsolat tartása hazai és külföldi hagyományőrző egyesületekkel. Az Egyesület 
ennek megfelelően szervezte munkáját 2018-ban is. 
Január 16-án Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda meghívására az Asszonykórus helyi 
gyűjtésű német népdalokat és gyermekdalokat énekelt a gyermekek számára a „Nemzetiségi 
Hét” keretében. A gyermekek örömmel és csillogó szemmel hallgatták, az óvodai dolgozók 
pedig együtt énekeltek az Asszonykórussal. Programjukat tánccal koronázták meg, felkérve a 
gyermekeket vagy éppen az óvónőket.  
Május 13-án az „Úrkút kútja” ünnepségen a község kultúrcsoportjainak tavaszi közös 
programján szerepelt az Asszonykórus a faluközösség jelenlétében. 
Június 9-én a Hősök napján a két háború elesettjeire és a hadifogság elszenvedőire emlékeztünk. 
A megemlékezés felemelő volt.  
Június 16-án került megrendezésre a 20. Nemzetiségi Nap, melyen német nyelvű Szentmisét 
követően zeneszóra vonult az Egyesület a kulturális programban fellépő óvodai, iskolai, ifjúsági 
és felnőtt kultúrcsoportok résztvevőivel az immár hagyománnyá vált programra.  
Szeptember 23-án részt vettünk az Őskarszt ünnepén, mely az egyesületek őszi közös kulturális 
programja az Őskarszt területén. 
Az október 6-án, a Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezésre került 28. 
Veszprém Megyei Gálán Ajka és környéke német nemzetiségi kultúrcsoportjaival egyetemben 
fellépett az egyesületünk is. Nagy megtiszteltetés volt Úrkúton fellépni a megyei rendezvényen. 
Október 27-én az Idősek Napja alkalmából a település apraja-nagyja rövid programmal 
köszöntötte a nagyszülőket. Az Asszonykórus - tagjai nagy része szintén a köszöntöttek körébe 
tartozva - német és magyar énekekkel örvendeztette meg a „kortársakat”.  
November 2-án felavatásra került Úrkút második temetőjénél egy kétnyelvű emlékmű. Az 
avatásra német és magyar egyházi énekekkel emlékezett meg – mások mellett - az 
Asszonykórus. 
Úrkút Falukarácsonya már évek óta az ünnepi készülődés elmaradhatatlan közösségi 
programja. Az Asszonykórus az iskolai kórussal együtt fog énekelni német és magyar 
karácsonyi énekeket a december 16-i ünnepségen. 
A községi rendezvényeken kívül is számos fellépésen veszünk részt, hiszen énekeink és 
énekstílusunk ritkaságszámba megy. A felkéréseknek szívesen teszünk eleget, ezzel is 
öregbítve településünk, illetve az itteni németség hírnevét. Felléptünk Tarjánban, Márkón, 
Csolnokon, Bakonynánán, Dunaharasztiban, Németbányán, Móron, Veszprémfajszon, Gánton 
és Kislődön. 
A világi rendezvényekre dalcsokrokkal, a Szentmisékre és az Egyházzenei Koncertekre német 
nyelvű egyházi énekekkel készül fel az Asszonykórus. Úrkúton az alábbi egyházi eseményeken 
– német nyelvű Szentmiséken vettünk részt: február 24. (Nagyböjt); április 2. (Húsvét hétfő); 
június 9. (Hősök napja); június 16. (Nemzetiségi nap);Szeptember 22. (őszi); Október 6. 
(Megyei Gála); November 1. (Mindenszentek); December 8. (Advent); December 26. 
(Karácsony). 
A Megyei Német Önkormányzat évente rendez egyházzenei koncerttel egybekötött német 
nyelvű Szentmiséket „Kirchenfest” címen. Ezek rendszeres résztvevője az Asszonykórus. Idei 
helyszínek: Márkó (ápr. 21.); és Porva (május 26.), valamint a „Wallfahrt/Zarándoklat” Pápán 
(július 1.)  
A jövőbeni fellépéseinkre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. 
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A Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület működési és program költségeit az EMET-től elnyert 
pályázatból, valamint Úrkút Község Önkormányzata, és Úrkút Német Nemzetiségi 
Önkormányzata támogatásából fedezzük. Támogatásokat ezúton is tisztelettel köszönjük.  
 
Az Asszonykórus megbízásából: Heilig Ferenc 
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A Nemzetiségi tánccsoport 2018. évi beszámolója 
 

Az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület berkeiben működik a Nemzetiségi Tánccsoport, 
mely tagjainak aktivitása és elkötelezettségének hála, már a környező településeken is ismert 
és elismert. 
A Tánccsoport elsődleges feladata, hogy az úrkúti rendezvényeken, így az Úrkút Kútja 
ünnepségén, a Nemzetiségi napon, valamint a Falunapon, az Őskarszt ünnepén, a Megyei 
Nemetiségi Gálán és az Idősek napján is színvonalas táncbemutatót adjon elő repertoárjából.  
Idén Úrkúton került megrendezésre a Megyei Nemzetiségi Gála, ahova szintén meghívást 
kapott tánccsoportunk. Október 13-án rendezte meg az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda a 
hagyományos termésünnepüket, ahol közös táncot adtunk elő az ovisokkal. 
Az úrkúti rendezvényeken kívül idén a németbányai és veszprémfajszi nemzetiségi napra 
kaptunk meghívást, továbbá felléptünk Kiscsőszön, ahova Kovács Norbert néptáncpedagógus 
invitálta Tánccsoportunkat. Október 9-én Tatán jártak az egyesület tagjai, megtekintve a 
nemzetiségi múzeumot. November 3-án Móron a Márton napi rendezvény keretén belül 
nemzetiségi találkozón képviseltük az úrkúti sváb hagyományokat. 
Jövő évi fellépéseinkre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. 
A hagyományok ápolása mellett ugyanennyire fontosnak tartjuk azok átadását is. Idén a Hauser 
Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolával, illetve annak tehetséges 
pedagógusával, Bodor Emőkével együttműködve hetente egy alkalommal nemzetiségi 
táncoktatást tartottunk a negyedik osztályos tanulóknak. Az ifjú táncosok kitörő lelkesedéssel 
tanulták el a tánclépéseket, melyet a Nemzetiségi Napon be is mutattak a közönség nagy 
örömére. Zárásként pedig egy közös táncot mutattunk be az iskolásokkal. 
A Tánccsoport folyamatosan keresi a fejlődési lehetőségeket, új koreográfiákat tanul be, 
valamint kutatja a pályázati forrásokat – eleddig sikeresen. 
2019 évi terveinkből kiemelem a táncház megszervezését, mely által szeretnénk minél 
szélesebb körben átadni a tánc örömét. 
 
A Nemzetiségi Tánccsoport megbízásából: Rankl Angéla  
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Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: URK/81-14/2018 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. december 7-i ülésére 

 
Tárgy: Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzata Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde néven bölcsődei intézmény 
alapításáról határozott, mely 2019. január 1-jével fogja megkezdeni működését. 
 
A bölcsődébe járó gyermekek részére az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda konyhája fogja biztosítani 
a gyermekétkeztetést. 
 
Az ezzel járó költségek elszámolása külön kormányzati funkción történik, melyet szükséges az 
alapító okiraton átvezetni. 
 
Ezen felül a szabad kapacitás terhére, térítés ellenében lehetőség lenne igénybe venni a munkahelyi 
étkeztetést a köznevelési és gyermeknevelési alapellátást nyújtó intézmények dolgozóinak. E célból 
további három kormányzati funkció felvétele indokolt. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának 
módosítását az 1. sz. melléklet, míg egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerint 
fogadja el, 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2018. november 30.                                                         
 

  Kardos Antalné 
                                                                                                elnök 
 
 

Határozati javaslat 
 

 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Német Nemzetiségi 
Óvoda alapító okiratának módosítását az 1. sz. melléklet, míg az egységes szerkezetű alapító okiratát 
a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 

 
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 
Felelős: elnök 
Határidő: 2018. december 31. 
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Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: URK/81-14/2018 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. december 7-i ülésére 

 
Tárgy: 2019. évi munkaterv 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi munkaterve az előterjesztés mellékletét 
képezi. A munkaterv alapján lehetőség nyílik a munka tervezésére. 
 
A munkatervbe nem tervezhetőek azonban az év közbeni kérelmek elbírálása, mely nagyban függ az 
önkormányzat feladatalapú-támogatásától. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Úrkút, 2018. november 30.                                                         
 

  Kardos Antalné 
                                                                                                elnök 
 
 

Határozati javaslat 
 

 
Határozati javaslat 

 
Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
 

Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkaterve 
 

Január 
 
1. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló határozata 
módosítása 
Előadó: elnök 
 
2. Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: elnök 
 
3. Az Úrkút Község Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: elnök 
 
4. Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapítására  
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Március – Április 
 
1.  Tájékoztató a német nemzetiségi óvodai beíratásról 
Előadó: elnök 
 
2. Támogatói döntések a feladatalapú támogatás alapján 
Előadó: elnök 
 

Május 
 
1. Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi zárszámadása 
Előadó: elnök 
 
2. Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: elnök 
 
3. A „XXI. Nemzetiségi Nap és 45 éves a Nemzetiségi Asszonykórus” elnevezésű rendezvény 

előkészületi munkái 
Előadó: elnök 
 

Június 
 
1. Döntés a „XXI. Nemzetiségi Nap és 45 éves a Nemzetiségi Asszonykórus” elnevezésű 
rendezvény költségeiről 
Előadó: elnök 
 
2. Nevelési-oktatási intézmények beszámolói 
Előadó: elnök 
 

Szeptember 
 
1. Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: elnök 
 

December 
 
1. Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkaterve 
Előadó: elnök 
 
2.  2020. évi belső ellenőrzési terv 
Előadó: elnök 
 
3. Közmeghallgatás 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  elnök 
 
 
 



 

10 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: URK/81-14/2018 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. december 7-i ülésére 

 
Tárgy: 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény előírásinak megfelelően Úrkút Német 
Nemzetiségi Önkormányzata esetében a vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a 
felelős, a belső ellenőrzés a megbízott belső ellenőrnek a feladatát képezi. 
 
A belső ellenőrzés általános célja, hogy hozzájáruljon a nemzetiségi önkormányzat által kitűzött 
stratégiai célok eléréséhez. A belső ellenőrzésnek fel kell mérnie a folyamatokban rejlő kockázatokat.   
 
A kockázatelemzésen alapuló éves ellenőrzési tervet az alábbi szempontok figyelembevételével 
javasoljuk meghatározni: 
 
A belső ellenőrzés által vizsgált terület az önkormányzat által átadott támogatások felhasználásának, 
elszámolásának ellenőrzése. 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) 
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a határozati javaslatnak megfelelően:  
- a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervet a 1. számú 
melléklet szerint javasoljuk jóváhagyásra.  
 
Úrkút, 2018. november 30.                                                                              

Kardos Antalné 
                                                                                                                elnök 
 

Határozati javaslat 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a 2018. 
évi ellenőrzési munkatervet az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja, azzal, hogy az 1. számú 
mellékletben foglalt feladatok elvégzésével Molnár Erika belső ellenőrt bízza meg, 120 000,- Ft 
megbízási díjért.  
 
Felelős: elnök, jegyző 
Határidő: 2019. december 31.



                                                                                                                                                                
 
Tárgy: Árajánlat belső ellenőrzésre 
 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtása céljából az alábbi árajánlatot adom: 
 
Sor 
szá
m 

Ellenőrzött 
intézmény 

megnevezése 

A tervezett ellenőrzések tárgya/ 
Ellenőrzés várható időpontja 

Ellenőrzés típusa és módszere 
Ellenőrzés időszaka 

 
Revizori nap  

Árajánlat 
Bruttó díj   

1. Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Úrkút 

Az önkormányzatnál 2018.évben végzett belső 
ellenőrzési tevékenységről szóló Éves 

ellenőrzési jelentés elkészítése a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 
Kormányrendeletben előírtak szerint. 
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2. Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Úrkút 

A Hauser Lajos Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola 

szabályozottságának ellenőrzése 
 

 2019. II.félév 

Szabályozottsági ellenőrzés 
Módszere: 

Dokumentumok tételes vizsgálata,  
Interjúk 

Időszak: 
2018/2019. év 

10 120 000 Ft 

 ÖSSZESEN: 1 db ellenőrzés  15 120 000 Ft 

 
Az ellenőrzések, és az előző év ellenőrzéseiről szóló Éves ellenőrzési jelentés elkészítése a 2019.évi belső ellenőrzési tervben szereplően 13 revizori 
napot igényelnek, melyek tartalmazzák a helyszíni ellenőrzés, jelentés-tervezet és a végleges jelentés elkészítésének időszükségletét. Az árajánlat bruttó 
díjai magukban foglalják az ellenőrzések teljes költségét (helyszíni ellenőrzés, jelentés elkészítése, utazási költség). 
Az államháztartási szakon elvégzett szakellenőri képesítéssel, valamint a belső ellenőrök számára kötelező regisztrációval, illetve ÁBPE II. vizsgával, a 
belső ellenőrzés területén több éves, a költségvetési szervek területén pénzügyi munkatársként három évtizedes gyakorlattal rendelkezem. 
                                                                                       
                                                                                  
                                                                                              Tisztelettel: 
 
Tapolca, 2018. november 30.                                                                                        Molnár Erika 
                                                                                                                            Regisztrált belső ellenőr 
                                                                                                                        Regisztrációs szám: 5113112     
                                                                                                                   egyéni váll. adószám: 64792677139     



Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: URK/81-14/2018 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. december 7-i ülésére 

 
Tárgy: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2018. (IX.13.) és 
83/2018. (IX.13.) határozatainak módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
a) A Képviselő-testület 69/2018. (IX.13.) határozatában 15 darab „TASZ-4567” kódszámú tantermi 
szék megrendeléséről határozott, 128 960,- Ft értékben. Az ajánlatkérés során adminisztrációs hiba 
történt, az árajánlat ugyanis nem tartalmazza a szállítás költségét, mely 10 137,- forintot jelent. 
 
b) A Képviselő-testület 83/2018. (IX.13.) határozatában a 28. Nemzetiségi Gálával kapcsolatos 
teendőkről határozott, egyúttal 15 000,- Ft+járulékok erejéig kötelezettséget vállalt a reprezentációs 
kiadásokra. A rendezvényhez végül 24 920,- értékben lettek szalvéták és egyéb apróságok 
beszerezve, így 9 920,- Ft többletforrás szükségeltetik. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a tárgyi határozatok módosításával hagyja jóvá az előzetesen 
vállalt kötelezettségek túllépését, biztosítva egyúttal összesen 20 057,- Ft többletforrást. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2018. november 30.                                                                              

Kardos Antalné 
                                                                                                                elnök 
 

Határozati javaslat 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a  
a) 69/2018. (IX.13.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: „128 960,- Ft” szövegrész helyébe a 
„139 097,- Ft” szöveg lép, 
b) 83/2018. (IX.13.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: „15 000,- Ft + járulék erejéig 
kötelezettséget vállal a rendezvénnyel kapcsolatos reprezentációs kiadásokhoz.” szövegrész helyébe 
a „24 920,- Ft erejéig kötelezettséget vállal a rendezvénnyel kapcsolatos kiadásokhoz.” szöveg lép. 
 
Felelős: elnök, jegyző 
Határidő: azonnal 


