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ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8409 Ú R K Ú T, Rákóczi u. 45. 
 
Szám: 80-2/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. január 28-án 

(csütörtökön) 9.00 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 

- Hajdú Csabáné pénzügyi ügyintéző 

                                                       
 
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) 2016. évi munkaterv 

Előadó: Pichler József elnök 
 
2) Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. évi költségvetési 

határozatának módosítása 
Előadó: Pichler József elnök 
 

3) Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapítására 
Előadó: Pichler József elnök 

 
4) Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. évi költségvetési 

határozata 
Előadó: Pichler József elnök 

 
5) Együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: Pichler József elnök 
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6) 2016. évi belső ellenőrzés 
Előadó: Pichler József elnök 

NAPIREND TÁRGYALÁSA:  
 
1.napirend: 2016. évi munkaterv 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: A munkaterv alapján lehet látni, hogy, mik idén a kötelező feladataink. 
 
Kardos Antalné elnök-helyettes: Igen, legalább tudjuk mi a program. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 2/2016. (I.28.) határozata a 2016. évi 
munkatervr ől 
 
Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 

munkaterve 
 

Január 
 
1. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. 

évi költségvetéséről szóló határozata módosítása 
Előadó: elnök 

 
2. Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 

évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: elnök 

 
3. Az Úrkút Község Önkormányzatával kötött 

Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata. 
Előadó: elnök 

 
4. Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 

2016. évi munkatervének elfogadása 
Előadó: elnök 
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5. Javaslat a saját bevételek és az adósságot 
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapítására 
Előadó: elnök 

 
6. 2016. évi belső ellenőrzés 

Előadó: elnök 
 

Március – Április 
 
1.  Tájékoztató a német nemzetiségi óvodai beíratásról 

Előadó: elnök 
 
2. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
22/2014. (X.27.) határozat felülvizsgálata 
Előadó: elnök 

 
Május 

 
1. Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. 

évi zárszámadása 
Előadó: elnök 

 
2. A nemzetiségi nap előkészületi munkái 

Előadó: elnök 
 

Június 
 
1. Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. 

évi költségvetésének módosítása 
Előadó: elnök 

 
Október 

 
1. Iskolai körzethatárok megállapítása 

Előadó: elnök 
 
2. Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. 

évi költségvetésének módosítása 
Előadó: elnök 

 
December 

 
1. Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 

évi munkaterve 
Előadó: elnök 

2. Közmeghallgatás 
 

Határidő: folyamatos 
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Felelős:  elnök 
     
 

2.napirend: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. évi 
költségvetési határozatának módosítása 

 
Előadó: Pichler József elnök 

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: A módosítás a testületi határozatok átvezetését jelenti, mely határozatok 
minden tag előtt ismeretesek. A módosító határozatból, pedig minden kiderül. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 3/2016. (I.28.) határozata Úrkút Német 
Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetéséről szóló határozata módosításáról 
 
Úrkút Német Nemzetiség Önkormányzata 5/2015. 
(II.13.) NNÖ határozatának 1-6. mellékletei helyébe az 
1-6. melléklet lép. 
 
(A mellékletek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

 
3.napirend:  Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapítására 
 
 Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Természetesen nem tervezünk felvenni kölcsönt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 4/2016. (I.28.) határozata a saját 
bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből 
eredő fizetési kötelezettségek megállapításáról 
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Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata a saját 
bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016. évet követő 
három évre várható összegét az 1. mellékletben foglaltak 
szerint állapítja meg. 
 
(A melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
  
Felelős:      a testület elnöke 
Határidő:   azonnal 
 

4.napirend:  Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. évi 
költségvetési határozata 

 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: A költségvetési határozatot informálisan már megbeszéltük. 
 
Hajdú Csabáné ügyintéző: Annyi változás történt, hogy a belső ellenőrzés megbízási díja 
áfamentes, ennek megfelelően lett módosítva. 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: A belső ellenőrzés kapcsán megjegyezném, hogy kötelező 
feladat elvégzéséről van szó. Egyeztettem a Kormányhivatallal, sajnos ők sem tudtak olcsóbb 
belső ellenőrt ajánlani. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 5/2016. (I.28.) határozata Úrkút Német 
Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 
2016. évi költségvetéséről 

 
1. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évi 

költségvetésének 
költségvetési bevételeit      781 686,- forintban, 
finanszírozási bevételeit     118 166,- forintban, 
költségvetési kiadásait        899 852,- forintban 
állapítja meg, a határozat 1-2. mellékletében foglalt 
részletezés szerint. 
A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a 
költségvetési hiány, amelynek fedezete a 
finanszírozási bevétel (belső finanszírozás). A 
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finanszírozási bevétel előző évi maradványból 
képződött. 
 

2. A költségvetés összevont mérlegét, működési és 
felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 
szerinti bontásban elkülönítetten, – a finanszírozási 
műveleteket is figyelembe véve – együttesen 
egyensúlyban jelen határozat 4. melléklete 
tartalmazza.  A várható bevételi és kiadási 
előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat 
felhasználási tervet jelen határozat 3. melléklete 
tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzatokat az 
5. melléklet előirányzat csoportok és kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza.  
 

3. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Európai 
uniós forrásból finanszírozott támogatással 
megvalósuló programokkal, projektekkel nem 
rendelkezik. 
 

4. A Testület a kiadási főösszegen belül az évközi 
többletigények pótlására az általános tartalékot nem 
állapít meg, céltartalékot nem képzett. 
 

5. Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve az 
Úrkúti Polgármesteri Hivatal. 
 

6. A Nemzetiségi Önkormányzat számláján levő, a 
likviditási terv szerint átmenetileg szabad 
pénzeszközöket az elnök jogosult költségvetési éven 
belüli lejáratú, lekötött bankbetétben elhelyezni. 
 

7. A Testület dönt a forrásfelhasználásról. A Testület 
változtathatja meg a Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetését határozatának módosításával. 
 

8. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a 
következő esetekben teljesíthető: kis összegű 
beszerzések, munkavégzéssel összefüggő kiküldetési 
költségek megtérítése, vásárlásra, elszámolásra 
kiadott előlegek. Az összeg felvétele utólagos 
elszámolásra kiadott előlegként történik. A felvételre 
jogosultak köre: elnök, elnök-helyettes. 
 

9. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből 
támogatottakat a 6. melléklet tartalmazza. 
 

10. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből 
finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson 
kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre 
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céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott 
összegek rendeltetésszerű felhasználását a 
Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzi és dönt annak 
elfogadásáról. 
 

11.  A Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást 
nem nyújt. 
 

12.  A több éves kihatással járó követelések és 
kötelezettségek felsorolását a 7. melléklet tartalmazza. 

 
(A mellékletek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 
Felelős: elnöke 
Határidő: 2016. december 31. 

 
5.napirend:  Együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: A megállapodás felülvizsgálata jogszabályi kötelezettség. Mivel tavaly 
óta változás nem volt, ezért javaslom a megállapodást hatályában fenntartani. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 6/2016. (I.28.) határozata az 
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testülete Úrkút Község  Önkormányzatával 2015. január 
29-én kötött együttműködési megállapodását  a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
80. §-a alapján felülvizsgálta, azt változatlan tartalommal 
hatályban tartja. 
   
Határidő: Értelem szerint  
Felelős: elnök  

 
6.napirend:  2016. évi belső ellenőrzés 

 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
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Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: A költségvetési határozat kapcsán már volt róla szó. Jogszabályi 
kötelezettség elvégezni. Az előterjesztés tartalmazza az ellenőrzés célját, az eszközeit. 
Javaslom elfogadni. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 7/2016. (I.28.) határozata a 2016. évi 
belső ellenőrzésről 

 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a 2016. 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.  
 
(A melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Pichler József elnök 
   dr. Puskády Norbert jegyző 

 
NAPIREND UTÁN:  

 
a) Tájékoztató a Christkindl kiállítás városlődi megbeszéléséről 

 
Pichler József elnök: Tájékoztatom a testületet, hogy az idén megrendezésre kerülő 
Christkindl vándorkiállításról Városlődön lesz megbeszélés. 
 
Rankl Angéla képviselő: Idén országos lesz a kiállítás, ugye? 
 
Pichler József elnök: Igen, ez a cél. 

 
Kardos Antalné elnök-helyettes: Mindenképpen a pesti helyszínt kell támogatni, esetleg 
Zircet. 
 
b) Tájékoztató a nemzetiségi napról 
 
Freund Antalné képviselő: Csíkné Angéla kint volt Oberpleichfeldben és a kintiek azt kérték, 
hogy alapítsunk egy egyesületet, mely tudna pályázni. Egyeztettem továbbá az Úrkút Sk 
elnökével, Vágfalvi Norbettel a nemzetiségi nap programjairól. Azt javasolta, hogy a 
sportprogramokra péntek délután kerüljön sor. 

 
c) Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése: 



Pichler József elnök: A 2016, januar 28-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének
hitelesítőjéül j avasolj a Rankl Angéla képviselőt megbízni.

A Képviselőtestiilet - 3 igen szavazattal' _ ellenszavazat nélkÍil _ l fo tartózkodása mellett - a
2016. janurír 28-an megtartott ülés jegyzőkönyv hitelesítőjétil Rankl Angéla képviselőt
megbína.

Több targy nem volt, az elnök az ülést 10 óra 00 perckor berekesztette.

fratwMA
RanklAngéla
jkv. hitelesítő
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