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

 
 
 
Ügyszám: 81-5/2017       

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. május 17-én 

(szerdán) 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 Képviselő-
testületének 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) Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának átvétele 

Előadó: Pichler József elnök 
 
2) A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói jogának átvétele 

Előadó: Pichler József elnök 
 

3) Az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör Fischfesten történő részvételének támogatása 
Előadó: Pichler József elnök 
 

4) A XXVIII. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Nyelvápoló és Hagyományőrző Tábor 
úrkúti résztvevői költségeinek részbeni viselése 
Előadó: Pichler József elnök 
 

5) Együttműködési megállapodás az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórussal 
Előadó: Pichler József elnök 

 
6) Együttműködési megállapodás az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesülettel 

Előadó: Pichler József elnök 
 

7) Együttműködési megállapodás az Úrkúti Polgárőr Egyesülettel 
Előterjesztő: Pichler József elnök 
 

8) Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus vidéki fellépéseinek támogatása 
Előterjesztő: Pichler József elnök 
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9) Kitüntetés felterjesztése 

Előadó: Pichler József elnök 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1.napirend: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának átvétele 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Korábban már hoztunk róla egy elvi döntést. Továbbra is támogatom az 
intézmény fenntartói jogának átvételét. Informálisan egyeztettünk a települési önkormányzattal 
is, ők is támogatják a kezdeményezésünket.  
 
Rankl Angéla képviselő: Mivel nincs negatív következménye a fenntartóváltásnak én is 
támogatom. 
 
Freund Antalné képviselő: Én is támogatom az átvételt. 
 
Kardos Antalné elnök-helyettes: Örülök, hogy a települési önkormányzat is pozitívan áll a 
kérdéshez. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal- ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 23/2017. (V.17.) határozata 
az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának 
átvételéről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény (Njtv.) 25. § (2) bekezdése alapján – 
tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (Nktv.) 74. § (7) bekezdésére és az Njtv. 24. § (1) 
bekezdésére – kezdeményezi az Úrkúti Német 
Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának átvételét a 
2018/19-es nevelési évtől. 
 
A Képviselő-testület kéri a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata egyetértését a fenntartói jog 
átvételével kapcsolatban. 
 
Utasítja az elnököt, hogy keresse meg a települési 
önkormányzat képviselő-testületét az átadás jóváhagyása 
érdekében, kérje ki az óvoda nevelőtestületének, 
alkalmazotti közösségének és szülői munkaközösségének 
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véleményét a fenntartói jog átadásáról. Működjön továbbá 
együtt a községben nemzetiségi érdekvédelmét, 
érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális 
autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet 
ellátó nemzetiségi egyesülettel a fenntartói jog átvétele 
érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 

 
2.napirend: A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói 
jogának átvétele 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Korábban ezzel kapcsolatosan is a szándékunkat fejeztük ki. Már ismert 
a 2018. évi költségvetési törvényjavaslat, ennek fényében a jelenlegi kiadási oldalt fedezik az 
állami normatívák. Fontosnak tartom megjegyezni továbbá, hogy az iskola fenntartói átvétele 
társadalmi szempontból is nagyon fontos, hiszen ezzel a község visszaszerzi a rendelkezési 
jogát az oktatás felett, ami lehetőséget ad a nevelési színtér fejlesztésére. Külön köszönöm 
Képviselő-társaim támogatását és helytállását a kérdésben. 
 
Freud Antalné képviselő: Ez a mi érdekünk is. Bár sok munkával fog járni, azonban meg fog 
térülni. Fontos, hogy az oktatási intézmény úgymond újra települési kézbe kerüljön. 
 
Kardos Antalné elnök-helyettes: A települési önkormányzatnak mi a véleménye a 
fenntartásról? 
 
Pichler József elnök: Egyeztettem Polgármester Asszonnyal, aki tájékoztatta a Képviselő-
testületet a szándékunkról. Nem volt ellenvetés, így várhatóan ezt is támogatni fogja az 
Önkormányzat. 
 
Rankl Angéla képviselő: Ez mindenképp jó hír. Örülök, hogy a települési önkormányzat is 
konstruktívan áll hozzá. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal- ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 24/2017. (V.17.) határozata 
a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola fenntartói jogának átvételéről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény (Njtv.) 25. § (2) bekezdése alapján – 
tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
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törvény (Nktv.) 74. § (7) bekezdésére és az Njtv. 24. § (1) 
bekezdésére – kezdeményezi az Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói 
jogának átvételét a 2018/19-es nevelési évtől. 
 
A Képviselő-testület kéri a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata egyetértését a fenntartói jog 
átvételével kapcsolatban. 
 
Utasítja az elnököt, hogy keresse meg a települési 
önkormányzat képviselő-testületét az átadás jóváhagyása 
érdekében, kérje ki az iskola nevelőtestületének, 
alkalmazotti közösségének és szülői munkaközösségének 
véleményét a fenntartói jog átadásáról. Működjön továbbá 
együtt a községben nemzetiségi érdekvédelmét, 
érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális 
autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet 
ellátó nemzetiségi egyesülettel a fenntartói jog átvétele 
érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

3.napirend: Az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör Fischfesten történő részvételének támogatása 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Július végén kerül megrendezésre a testvértelepülésünkön a Fischfest 
nevű rendezvény, amelyre meghívást kapott az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör egyesület. A 
kiutazók közt lesznek Képviselő-társaim is, akiknek ezúton is köszönöm, hogy részt vesznek 
az eseményen, képviselve ezzel nemcsak az egyesületet, de az önkormányzatunkat is. A 
kiutazást a települési önkormányzat 100 000,- Ft összeggel támogatja. Vinkelmanné Ibolya 
vállalta, hogy egységes kötényt varr a kiutazóknak, a kötény árához pedig anyagi támogatást 
kért. Javaslom jóváhagyni a kötények anyagának 14 415,- Ft összegű megvásárlását. 
 
Freund Antalné képviselő: A Fischfesten palacsintát és lángost fogunk sütni. Az Egyesület 
vásárolt gázzsámolyt is ehhez. Remélem, hogy lesz alkalmunk viszonozni az oberpleichfeldiek 
szíves meghívását. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal- ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 25/2017. (V.17.) határozata 
az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör Fischfesten történő 
részvételének támogatásáról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör 
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egyesületnek – az anyaországi kapcsolattartás jegyében - 
az oberpleichfeldi Fischfesten való megjelenését a 
kötények anyagának megvásárlásával, összesen 14 415,- 
forint értékben, a feladatalapú támogatás terhére 
finanszírozza. 
 
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:2017. 08. 15. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

4.napirend: A XXVIII. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Nyelvápoló és Hagyományőrző 
Tábor úrkúti résztvevői költségeinek részbeni viselése 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: A táborra három fő jelentkezett. Mivel nemzetiségi táborról van szó, 
javaslom támogatni a gyermekek táboroztatását. 
 
Freud Antalné képviselő: Egyetértek vele. Örülök, hogy idén volt jelentkező. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal- ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 26/2017. (V.17.) határozata 
a XXVIII. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi 
Nyelvápoló és Hagyományőrző Tábor úrkúti résztvevői 
költségeinek részbeni viseléséről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola három diákjának az Iglauer Parkban 
megrendezésre kerülő XXVIII. Veszprém Megyei Német 
Nemzetiségi Nyelvápoló és Hagyományőrző Táborban 
történő részvételét a részvételi költségek felének, azaz 
összesen 37 500 forint átvállalásával támogatja a 
feladatalapú támogatás terhére. 
 
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:2017. 08. 31. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

5.napirend: Együttműködési megállapodás az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórussal 
 
Előadó: Pichler József elnök 
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Mivel közeledik a Nemzetiségi Nap, ezért hozzá láttam az előkészületi 
munkákhoz. Ennek részeként javaslom, hogy kössünk az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórussal 
együttműködési megállapodást, amiben vállalják, hogy térítésmentesen lépnek fel a 
Nemzetiségi Napon. 
 
Rankl Angéla képviselő: A Nemzetiségi Nap támogatására beadott pályázatunkról még nem 
született döntés? 
 
Pichler József elnök: Még nem, várhatóan május végéig bírálják el a pályázatot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal- ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 27/2017. (V.17.) határozata 
a Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórussal kötendő 
Együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus 
Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást az 
előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 

 
6.napirend: Együttműködési megállapodás az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesülettel 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórushoz hasonlóan javaslom, hogy 
kössünk megállapodást az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesülettel, hogy a berkeikben 
működő Nemzetiségi Tánccsoport is fellépjen a Nemzetiségi Napon. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal- ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 28/2017. (V.17.) határozata 
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az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesülettel kötendő 
Együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesülettel 
kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 

 
7.napirend: Együttműködési megállapodás az Úrkúti Polgárőr Egyesülettel 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Tavaly a Brill Kft. volt jelen a Nemzetiségi Napon. Mivel a faluban 
működik többek közt ilyen célra létrejött egyesület, akik több önkormányzati rendezvényen 
elláttak hasonló tevékenységet, javaslom, hogy kössük meg velük az együttműködési 
megállapodást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal- ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 29/2017. (V.17.) határozata 
az Úrkúti Polgárőr Egyesülettel kötendő Együttműködési 
megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Úrkúti Polgárőr Egyesülettel kötendő 
együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

8.napirend: Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus vidéki fellépéseinek támogatása 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
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Pichler József elnök: Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus vidéki nemzetiségi napokon, illetve 
egyéb nemzetiségi rendezvényen fellép. Legközelebb Gannán lépnek fel, május 27-én, majd 
pedig Márkón június 5-én. Javaslom, hogy támogassuk őket a rendezvényeken való 
részvételben, melyhez kapcsolódóan aláírásra kerülne egy együttműködési megállapodás. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal- ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 30/2017. (V.17.) határozata 
a Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus gannai fellépésének 
támogatása 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus 
gannai, május 27-i fellépését. Utasítja az elnököt a 
fellépés támogatásáról szóló megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal- ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 31/2017. (V.17.) határozata 
a Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus márkói fellépésének 
támogatása 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus 
márkói, június 5-i fellépését. Utasítja az elnököt a fellépés 
támogatásáról szóló megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

9.napirend: Kitüntetés felterjesztése 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: A települési önkormányzat vonatkozó rendelete alapján van lehetőség 
ajánlást tenni „ÚRKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetésre. Dr. Dóczy Mariannt azt hiszem senkinek 
nem kell bemutatnom. A faluban többen is javasolják kitüntetésre, javaslom, hogy 
csatlakozzunk a felterjesztéshez az ajánlásunkkal. 
 
Rankl Angéla képviselő: Teljes mértékben egyetértek vele. 
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Freund Antalné: Én is támogatom. 
 
Kardos Antalné elnök-helyettes: Természetesen én is támogatom. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal- ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 32/2017. (V.17.) határozata 
dr. Dóczy Mariann „ÚRKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetésre 
való felterjesztéséről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete Dr. Dóczy Mariannt a az alábbi indokok mentén  
az „ÚRKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetésre javasolja Úrkút 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének: 
 
Dr. Dóczy Mariann, vagy ahogy a faluban ismerik és 
nevezik a Doktornő, közel három évtizedig látta el a 
település háziorvosi teendőit. Ezen idő alatt számtalan 
beteg fordult meg nála, nem volt olyan rendelési nap, hogy 
ne lett volna tele a rendelő, mely annak a végtelen 
empátiának köszönhető, mellyel az embereket kezelte és 
kezeli a mai napig is. Az egészségügyi területen végzett 
munkássága mellett kiemelendő a település fejlődésében 
betöltött szerepe is, hiszen az 1990-ben rendezett helyi 
önkormányzati választásokon képviselő-testületi tagnak 
választották, és azóta is minden helyi választáson bizalmat 
szavaznak neki a választópolgárok. Elnöke továbbá a 
Szociális Bizottságnak, mely keretében lehetősége van 
segíteni a rászorultaknak, akiknek egyébként is szívén 
viseli sorsát. Tagja továbbá az Úrkúti Faluvédő és 
Kulturális Egyesületnek, az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti 
Kör egyesületnek, így a falu civil életében is részt vállal. 
Nehéz a Doktornő több évtizedes munkásságából 
kiemelni akár egy részletet is, hiszen azt végig kiemelkedő 
színvonalon, az úrkúti lakosság egészségét, érdekét szem 
előtt tartva végezte és végzi a mai napig is. Úrkút Német 
Nemzetiségi Önkormányzata a Doktornő tevékeny 
közreműködésének köszönheti, hogy a 
Bundesministerium des Innern pályázati kiírásán 
keresztül EKG készülék, defibrillátor és elektronikus 
"minilabor" beszerzése valósult meg a háziorvosi 
rendelőbe. Munkája becsülendő érték, és példamutató 
minden ember számára, aki a köz érdekében, Úrkút 
községért tevékenykedik.  
 
A Képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 





Együttműködési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi 
u. 45., képviseli: Pichler József elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről 
 
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület (8409 Úrkút, Rákóczi u. 43., képviseli: Freund 
Antalné elnök, adószám: 18934896-1-19) a továbbiakban: Egyesület, (a továbbiakban 
együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. § 

15. pontja rögzíti:  „nemzetiségi egyesület: alapszabálya szerint adott nemzetiség 
érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül 
összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesület.” A Törvény 10. § (3) bekezdés 
kimondja továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott 
jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek 
megfelelően gyakorolják.”  
 

2. Egyesület kijelenti, hogy a Törvény 2. § 15. pontjában foglaltaknak megfelel, mivel 
alapszabálya a céljai közt a következőket rögzíti: 

 
- Úrkút és környéke német nemzetiségi kultúrájának, hagyományainak, szokásainak 

feltárása, megőrzése, megismertetése; 
- az anyanyelv ápolása, megőrzése, különös tekintettel a fiatalokra; 
- a hazai és külföldi hagyományőrző egyesületekkel szakmai és baráti kapcsolatokat épít 

ki és tart fenn; 
- együttműködés a települési és a német nemzetiségi önkormányzattal, más kulturális 

szervezetekkel a német hagyományok ápolása és átörökítése érdekében. 
 
3. Egyesület és Önkormányzat megállapodnak, hogy a 2017. június 17-én megvalósuló 19. 

Nemzetiségi Napon (helyszín: Úrkút, Rákóczi u. 41., Sportcsarnok) az Egyesület 
térítésmentesen részt vesz, azon 20 perces, nemzetiségi dalokból álló műsort ad elő, 
harmonika kísérettel. 
 

4. Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez szükséges infrastruktúrát (színpad, hangosítás 
stb.) biztosítja. 
 

5. Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az 
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
Úrkút, 2017. …. …. 
 
 
…………………….      ……………………. 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata   Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület  
Pichler József elnök      Freund Antalné elnök 
                                       



Együttműködési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi 
u. 45., képviseli: Pichler József elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről 
 
Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület (8409 Úrkút, Erdész u. 1., képviseli: Stáhl Erzsébet 
elnök, adószám: 18916742-1-19) a továbbiakban: Egyesület, (a továbbiakban együttesen: 
Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. § 

15. pontja rögzíti:  „nemzetiségi egyesület: alapszabálya szerint adott nemzetiség 
érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül 
összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesület.” A Törvény 10. § (3) bekezdés 
kimondja továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott 
jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek 
megfelelően gyakorolják.”  
 

2. Egyesület kijelenti, hogy a Törvény 2. § 15. pontjában foglaltaknak megfelel, mivel 
alapszabálya a céljai közt a következőket rögzíti  a nemzetiségi hagyományok ápolását. 

 
3. Egyesület és Önkormányzat megállapodnak, hogy a 2017. június 17-én megvalósuló 19. 

Nemzetiségi Napon (helyszín: Úrkút, Rákóczi u. 41., Sportcsarnok) az Egyesület berkeiben 
működő Nemzetiségi Tánccsoport térítésmentesen részt vesz, azon 20 perces, nemzetiségi 
táncból álló műsort ad elő. 
 

4. Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez szükséges infrastruktúrát (színpad, hangosítás 
stb.) biztosítja. 
 

5. Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az 
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
 

 
Úrkút, 2017. …. …. 
 
 
…………………….      ……………………. 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata   Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület  
Pichler József elnök      Stáhl Erzsébet elnök 
                                       



Együttműködési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi 
u. 45., képviseli: Pichler József elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről 
 
Úrkúti Polgárőr Egyesület (8409 Úrkút, Rákóczi  u. 43., képviseli: Galambosné Tróbert Ildikó 
elnök, nyilvántartási száma: 19-02-0003618) a továbbiakban: Egyesület, (a továbbiakban 
együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. Önkormányzat kijelenti, hogy 2017. június 17-én Nemzetiségi Napot és Svábbált rendez. 

 
2. Felek megállapodnak, hogy fenti rendezvényen (a helyszín: Rákóczi u. 41., Sportcsarnok) 

az Egyesület a közbiztonság fenntartásáról jelenlétével gondoskodni fog. 
 
3. Egyesület vállalja, hogy tevékenységét térítésmentesen, legalább két fő állandó jelenlétével 

biztosítja a rendezvény időtartama alatt (16 és 02 óra között). 
 
4. Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az 

abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
 

 
Úrkút, 2017. …. …. 
 
 
…………………….      ……………………. 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata    Úrkúti Polgárőr Egyesület  
Pichler József elnök      Galambosné Tróbert Ildikó 
                                       



Együttműködési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi 
u. 45., képviseli: Pichler József elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről 
 
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület (8409 Úrkút, Rákóczi u. 43., képviseli: Freund 
Antalné elnök, adószám: 18934896-1-19) a továbbiakban: Egyesület, (a továbbiakban 
együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. § 

15. pontja rögzíti:  „nemzetiségi egyesület: alapszabálya szerint adott nemzetiség 
érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül 
összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesület.” A Törvény 10. § (3) bekezdés 
kimondja továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott 
jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek 
megfelelően gyakorolják.”  
 

2. Egyesület kijelenti, hogy a Törvény 2. § 15. pontjában foglaltaknak megfelel, mivel 
alapszabálya a céljai közt a következőket rögzíti: 

 
- Úrkút és környéke német nemzetiségi kultúrájának, hagyományainak, szokásainak 

feltárása, megőrzése, megismertetése; 
- az anyanyelv ápolása, megőrzése, különös tekintettel a fiatalokra; 
- a hazai és külföldi hagyományőrző egyesületekkel szakmai és baráti kapcsolatokat épít 

ki és tart fenn; 
- együttműködés a települési és a német nemzetiségi önkormányzattal, más kulturális 

szervezetekkel a német hagyományok ápolása és átörökítése érdekében. 
 
3. Egyesület kijelenti, hogy a 2017. május 27-én fellép a gannai Egyházzenei koncerten. 

 
4. Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez kapcsolódóan támogatja az Egyesület utazását, 

részvételét az eseményen. 
 

5. Felek megállapodnak, hogy az Egyesület beszámol az Önkormányzat testületi ülésén a 
fellépésről. 
 

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. …. …. 
 
 
…………………….      ……………………. 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata   Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület  
Pichler József elnök      Freund Antalné elnök 
                                       



Együttműködési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi 
u. 45., képviseli: Pichler József elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről 
 
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület (8409 Úrkút, Rákóczi u. 43., képviseli: Freund 
Antalné elnök, adószám: 18934896-1-19) a továbbiakban: Egyesület, (a továbbiakban 
együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. § 

15. pontja rögzíti:  „nemzetiségi egyesület: alapszabálya szerint adott nemzetiség 
érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül 
összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesület.” A Törvény 10. § (3) bekezdés 
kimondja továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott 
jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek 
megfelelően gyakorolják.”  
 

2. Egyesület kijelenti, hogy a Törvény 2. § 15. pontjában foglaltaknak megfelel, mivel 
alapszabálya a céljai közt a következőket rögzíti: 

 
- Úrkút és környéke német nemzetiségi kultúrájának, hagyományainak, szokásainak 

feltárása, megőrzése, megismertetése; 
- az anyanyelv ápolása, megőrzése, különös tekintettel a fiatalokra; 
- a hazai és külföldi hagyományőrző egyesületekkel szakmai és baráti kapcsolatokat épít 

ki és tart fenn; 
- együttműködés a települési és a német nemzetiségi önkormányzattal, más kulturális 

szervezetekkel a német hagyományok ápolása és átörökítése érdekében. 
 
3. Egyesület kijelenti, hogy a 2017. május 27-én fellép a márkói Kórustalálkozón. 

 
4. Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez kapcsolódóan támogatja az Egyesület utazását, 

részvételét az eseményen. 
 

5. Felek megállapodnak, hogy az Egyesület beszámol az Önkormányzat testületi ülésén a 
fellépésről. 
 

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. …. …. 
 
 
…………………….      ……………………. 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata   Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület  
Pichler József elnök      Freund Antalné elnök 
                                       


