ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: 81-3/2017
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. március 23án (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
Jelen van továbbá:
A negyedik napirendi pont tekintetében:
- Tróbertné Klein Beáta intézményvezető
- Molnárné Titscher Mariann intézményvezető-helyettes
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) 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

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.napirend: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda támogatási kérelme
Előadó: Pichler József elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler József elnök: Idén Városlődön rendezik meg a tánctalálkozót. Minden évben mi
finanszírozzuk az utazási költséget, tekintettel arra, hogy nemzetiségi eseményről van szó.
Óvodavezető asszony tájékoztatott, hogy az ovisok lelkesen készülnek a feladatra. Nehezíti a
felkészülésüket, hogy diákolimpián is részt vesznek azon a héten.
Freund Antalné képviselő: Szurkolok nekik, biztosan nagyon ügyesek lesznek.
Rankl Angéla képviselő: Én is szurkolok nekik, remélem szép helyezést sikerül elérniük. A
diákolimpián is biztos nagyon ügyesek lesznek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2017. (III.23.) határozata
az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda támogatási
kérelméről
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete 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
2.napirend: Megállapodás az Úrkúti Római Katolikus Egyházközséggel
Előadó: Pichler József elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler József elnök: Véleményem szerint jó az együttműködés a nemzetiségi önkormányzat
és az egyház között. Kovács Mihály plébános úrral folyamatosan kapcsolatot tartunk,
egyeztetünk a német nyelvű szentmisékről. Decemberben a községi önkormányzat is
együttműködési megállapodásban rendezte a közös feladatokat az egyházzal, javaslom, hogy
a nemzetiségi önkormányzat is tegyen így.
Kardos Antalné elnök-helyettes: Maximálisan egyetértek az előterjesztéssel. Fontos rögzíteni
az együttműködést, melyet lehetőség szerint tovább is kell fejleszteni.
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Freund Antalné képviselő: Én is támogatom az együttműködési megállapodás aláírását.
Érdemes rögzíteni a kialakult szokásokat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2017. (III.23.) határozata
az Úrkúti Római Katolikus Egyházközséggel kötendő
megállapodásról
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.
Felelős: elnök, jegyző
Határidő: május 10.
3.napirend: Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége pályázati felhívása
Előadó: Pichler József elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler József elnök: Tavaly is benyújtottuk a pályázatunkat és 40 000,- Ft összeget nyertünk
el rajta. Javaslom idén is benyújtani, mégpedig a Nemzetiségi Nap megvalósításának
finanszírozására.
Rankl Angéla képviselő: Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy a rendezvényeink
minél színvonalasabban valósulhassanak meg, ezért támogatom a pályázat benyújtását.
Remélem idén is sikerül elnyernünk egy kisebb összeget.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2017. (III.23.) határozata
a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége
pályázati felhívásáról
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
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Önkormányzat a saját forrást a költségvetésében
biztosítja. Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: elnök, jegyző
Határidő: április 13.
4.napirend: Szándéknyilatkozat az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda és a Hauser Lajos
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános fenntartói átvételéről
Előadó: Pichler József elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler József elnök: Nemrég a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
képviseletében Tróbertné Klein Beáta intézményvezető asszony és Molnárné Titscher
Mariann intézményvezető-helyettes asszony, az önkormányzat képviseletében Fülöp Zoltánné
polgármester asszony és dr. Puskády Norbert jegyző, a nemzetiségi önkormányzat részéről
pedig Kardos Antalné részt vett egy megbeszélésen a Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Megkérem Tróbertné Klein
Beáta intézményvezetőt, hogy ossza meg tapasztalatait.
Tróbertné Klein Beáta intézményvezető: Balatoncsicsón Kereszturiné Semetka Judit igazgató
asszony fogadott minket. Abszolút pozitív benyomásunk volt az iskola működéséről. Igazgató
asszony elmondta, hogy maga a fenntartóváltás hosszas és bürokratikus folyamat,
mindenképp időben kell elkezdeni. A költségvetésüket a nemzetiségi önkormányzat hagyja
jóvá. Természetesen megkapják a költségvetési törvényben rögzített normatívát, ami több,
mint elegendő a működési kiadások fedezetére. Az önkormányzatnak nem kellett többlet
forrást biztosítania, vagyis rentábilis a működés. Mivel kikerültek a Klebelsberg Központ
működése alól, így az adminisztratív munkájuk is csökkent, több idő jut az oktatási
feladatokra.
Molnárné Titscher Mariann intézmény-vezető helyettes: Nekem is az a véleményem, hogy
szabadabb az intézmény működése. Mivel helyben vannak a problémák, a döntési jogkörnek
is helyben kellene lennie. Rugalmasabb és életszerűbb a működés. Mivel az egyik
legfontosabb kérdés a finanszírozás, ezért ennek mi is utánanéztünk. A költségvetési törvény
részletesen leírja, hogy milyen támogatásban részesülhet az intézmény, ami a jelenlegi
ismereteink szerint biztosítaná a zavartalan működésünket.
Kardos Antalné elnök-helyettes: Nekem is pozitív tapasztalataim vannak a látottakkal,
hallottakkal kapcsolatban. Mivel nemzetiségi oktatást nyújtó intézményről van szó, ezért
lehetőségeinkhez mérten eddig is támogattuk az oktatást. Egy esetleges fenntartóváltás során
nagyobb ráhatásunk lenne az oktatásra, erősíteni tudnánk a nemzetiségi vonalat. A
költségvetési oldal mellett ezt is nagyon fontosnak tartom, hiszen lényegében ez a fő
motivációs ismérve a fenntartóváltásnak.
Rankl Angéla képviselő: Csak érintőlegesen tartozik ide, az iskolában nem lehetne
nemzetiségi táncot oktatni? Illetve ez mennyiben függ az intézményfenntartótól?
Tróbertné Klein Beáta intézményvezető: Lehetőség van táncoktatásra, hiszen az alaptanterv
tartalmaz erre vonatkozó lehetőségeket. Szükséges volna azonban oktatót szerezni. Itt
kapcsolódik be a fenntartó, hiszen ezeket a költségeket neki kell allokálni.
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Pichler József elnök: Köszönöm a tájékoztatást. Láthatóan mindenkinek pozitív véleménye
van a csicsói tapasztalatokról. Nekem is az a személyes véleményem, hogy függetlenül a KK
hozzáállásától és a kormányzati szándéktól, hogy a nemzetiségi oktatást és nevelést, - hiszen
az óvodáról is szó van - , a nemzetiségi önkormányzatnak kell fenntartania. Függetlenül a
költségvetési forrásoktól én teljes mellszélességgel támogatom, hogy önkormányzatunk
átvegye az intézmények fenntartását. Az óvoda esetében ugyebár akkora hordereje nincsen,
hiszen a községi önkormányzat eddig is támogatta a nemzetiségi nevelést, de az iskola
visszavétele és fenntartása nem lesz kis feladat, de mindenképp szükséges megtenni.
Freud Antalné képviselő: Én is támogatom a kezdeményezést, mind az óvoda, mind az iskola
tekintetében. Az iskola működése szempontjából is csak pozitív példák hangoztak el, így a
tanulók szempontjait is szem előtt tartva az átvételt tartom megfelelő lépésnek.
Önkormányzatunk szempontjából is támogatandó, hiszen mi mint, a falu nemzetiségi
lakosságának képviselői, kötelességünk támogatni a nemzetiségi oktatást és nevelést, amit
nem tudunk hatásosabban megtenni, minthogy az intézmények fenntartását átvesszük.
Rankl Angéla képviselő: Természetesen én is támogatom a kezdeményezést. Sok munkával
fog járni, de meg fogja hozni a gyümölcsét.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2017. (III.23.) határozata
az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda fenntartói
átvételéről szóló szándéknyilatkozatról
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.
Felelős: elnök, jegyző
Határidő: szeptember 30.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2017. (III.23.) határozata
a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános
fenntartói
átvételéről
szóló
szándéknyilatkozatról
Úrkút
Német
Nemzetiségi
Önkormányzatának
Képviselő-testülete kifejezi szándékát az Hauser Lajos
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános fenntartói
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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.
Felelős: elnök, jegyző
Határidő: szeptember 30.
5.napirend: Veszprém Megyei Önkormányzati Gálaműsor
Előadó: Pichler József elnök
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Pichler József elnök: Lehetőségéként merült fel, hogy a jövőre megrendezésre kerülő
gálaműsor helyszíne Úrkút legyen. Idén Zircen rendezik meg. Egy rangos kulturális
eseményről van szó, így javaslom, hogy tegyen meg önkormányzatunk minden tőle telhetőt,
hogy a rendezvény községünkben megvalósulhasson.
Freud Antalné képviselő: Véleményem szerint egyértelmű, hogy támogatnunk kell ezt a
remek lehetőséget. A községnek rendelkezésre áll a megfelelő infrastruktúra, hogy egy ilyen
nívós rendezvényt megszervezhessen.
Pichler József elnök: Egyeztettem már erről Fülöp Zoltánné polgármester asszonnyal is, és
biztosított róla, hogy a községi önkormányzat is megad minden segítséget.
Kardos Antalné elnök-helyettes: Egyetértek az előttem szólókkal. Valóban remek lehetőséget
biztosít a nemzetiségi identitás megerősítésére egy ilyen rendezvény.
Rankl Angéla képviselő: Én is támogatom. Minél több hasonló rendezvényre van szükségünk,
ahova lehetőség szerint az ifjabb generációkat is be kell csalogatni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2017. (III.23.) határozata
a Veszprém Megyei Önkormányzati Gálaműsorról
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.
Felelős: elnök, jegyző
Határidő: 2018. október 30.
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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

