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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. december 8-i közmeghallgatására
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi munkájáról és a 2018. évi célokról
Készítette: Pichler József elnök
Köszöntelek benneteket a 2017. évi közmeghallgatás alkalmából.
Megállapítom, hogy a testület határozatképes, mert a 4 képviselőből 3 fő jelen van.
Nagy tisztelettel köszöntöm dr. Puskády Norbertet, Úrkút község Jegyzőjét, a Falutévé nézőit.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évben összességében 2.356.806 Ft-ból
gazdálkodhatott.
Működési támogatás 782.000 Ft, a 2016.évi pénzmaradvány 128.902 Ft, és a feladatalapú
támogatás 1.445.904 Ft volt ebben az évben.
A Nemzetiségi Önkormányzat fő feladatának tekinti, hogy ápolja, támogassa a sváb
hagyományokat. Örvendetes módon mindkét közoktatási intézményben, óvodában-iskolában
német nemzetiségi oktatás folyik. A nemzetiségi önkormányzatunk minden lehetséges módon
támogatja e két intézményt. Az iskolában idén is rejtvényfejtő, és fordító versenyt szerveztek
a nemzetiségi önkormányzat támogatásával. A tanulók vendégül látását önkormányzatunk
biztosította, 19.000 Ft értékben. Az iskola tanulói idén november 24-én részt vettek a német
nemzetiségi iskolák 'Kulturwettebewerb' rendezvényén Városlődön. Az utaztatás költségét
35.560 Ft -ot, a nemzetiségi önkormányzatunk fizette.
A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola pedagógusának Bodor
Emőkének a nemzetiségi táncoktató tanfolyamon való részvételét 55.000 Ft értékben fedezte,
valamint megtérítette az utazás költségeit is.
A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 3 diákjának az Iglauer
Parkban megrendezésre kerülő XXVIII. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Nyelvápoló és
Hagyományőrző Táborban történő részvételét a részvételi költségek felével, azaz 37.500 Fttal támogatta.
A Német Nemzetiségi Óvoda részére vásároltunk egy darab HP 2506 G5 notebookot,
valamint egy Microsoft Desktop 5 Windows 10 Home operációs rendszert, összesen 144.390
Ft értékben.
Immár hagyománnyá vált az is, hogy minden évben más település Német Nemzetiségi
Óvodája szervezi és rendezi az óvódák kulturális találkozóját. 2017. évben az óvodai csoport
Városlődön mutatta be műsorát, az utazás külön busszal történt, melynek költségét, 23.250 Ft
+ Áfa önkormányzatunk fizette.

Önkormányzatunk a német nemzetiségi óvoda részére a német nemzetiségi foglalkozások
színesítéséhez, játékok, könyvek beszerzését 60.000 Ft-tal támogatta, csoportonként 20-20
ezer forinttal.
Az előző évektől eltérően szükséges belső ellenőrzést is végeztettünk, amelynek költsége
120.000 Ft volt.
Támogattuk a gyermeknapot 20.000 Ft-tal és a „Kalandorok” Napközis táboroztatására
20.000 Ft-ot biztosítottunk.
A falu „születésnapja” ünnepséget 20.000 Ft-tal támogattuk.
A Nemzetiségi Asszonykórust 150.000 Ft-tal támogattuk.
2017. évben Vöröstó községben lesz a Christkindli kiállítás, december 10-től december 16.
napjáig megtekinthető. A Christkindli kiállításhoz járuló költséget a német nemzetiségi
önkormányzat fedezi.
2017. évben településünk lakói részt vehettek a negyedévente megtartott német nyelvű
szentmisén, melyért szeretném köszönetem kifejezni Kovács Mihály plébános Úrnak.
Az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesületet ezen belül a Német Nemzetiségi Tánccsoport
működéséhez 100.000 Ft-tal járultunk hozzá.
Önkormányzatunk 200.000-200.000 Ft összeget nyert az Emberi Erőforrás Minisztériumának
pályázatán, valamint a Német Közösségek pályázatán 50.000 Ft-ot nyertünk.
A nemzetiségi önkormányzat 11.500 Ft értékben támogatta a testvér települési látogatást.
A Falu Karácsonyához 20.000 Ft-tal járultunk hozzá.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a rendezvények megtartásához 30 db asztalt vásárolt
367.500 Ft értékben.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatot hozott, hogy (egy kazetta, és 2 CD után)
egy daloskönyvet is kiad, amelyben az Úrkúton összegyűjtött német népdalok kerülnek
megörökítésre.
A dalos könyvben 50 ének Sárkány Pálné gyűjtéséből, 15 új ének az Asszonykórus későbbi
repertoárjából származik.
A Német Önkormányzat nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik együttműködtek a
daloskönyv kiadásában. Köszönet illeti Sárkány Pálné tanárnőt az összegyűjtött régi énekekért
és kottázásukért, Sárkány Zsolt zenetanárnak a kottázásban való közreműködésért.
Heilig Ferencnek a szövegek leírásáért és lektorálásáért, Bauernhuber Andornak a könyv
szerkesztéséért.
A „Gesangbuch-Ungarndeutsche Volkslieder aus Úrkút 760.000 Ft költségét a Német
Nemzetiségi Önkormányzat 560.000 Ft-tal az Emberi Erőforrás Minisztériumi pályázatból
200.000 Ft-tal támogatta.
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat és Veszprém Megyei Német Önkormányzatok
Közössége által kiadott Christ-Kindl a Bakonyban Kiállítások dokumentációjából 20 db
példányt rendelt meg Önkormányzatunk 41.885 Ft értékben.
A beszámolóból is látszik, hogy Önkormányzatunk a lehetőségeihez mérten hozzájárul
településünk kulturális értékeinek, hagyományainak ápolásához, támogatásához.

2018. évben az idei évhez hasonló támogatásokat szeretnénk biztosítani az intézmények és
egyesületek részére, természetesen attól függ, hogy milyen támogatást kap az Önkormányzat,
hiszen csak azt tudjuk elosztani, amit kapunk.
Az intézmények (iskola, óvoda, asszonykórus, nemzetiségi tánccsoport) hatékonyabb
támogatása érdekében továbbra is nyitottak vagyunk minden olyan megkeresésre, amely azt
szolgálja, hogy településünk német hagyományainak messzebb vidékeken is bemutatásra
kerüljenek.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a „NEMZ-Kul-18” pályázatot nyújtott be a 20-ik
nemzetiségi nap és 3. testvér települési találkozó projektcímmel.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatot hozott, hogy a 2018/2019.-es nevelési évtől
az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda és a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola fenntartói jogának átvételéről.
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése határozatot hozott és
egyetért a fenntartói jog átvételéről.
Lehetőségünkhöz mérten a Falumúzeum bejáratához előtetőt készíttetnénk.
A falu központjában táblákat helyeztetnénk el, melyekre településünk alakulásakor keletkező
településrész neveket tüntetnénk fel. (Alt-Hütten, Neu-Hütten)
A Nemzetiségi Önkormányzat célja, hogy a településen működő Hauser Lajos Német
Nyelvoktató Általános Iskolával és az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodával együtt működjön
közös rendezvények szervezésében. A nemzetiségi önkormányzat 2018. évben is meg
szeretné szervezni a német nemzetiségi napot. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018.
évben is szeretné képviselni magát Úrkút község rendezvényein: Falunap, Falukarácsonya,
Gyermeknap, stb.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a magam nevében kívánok Áldott Békés Karácsonyi
Ünnepeket és Szeretetben Gazdag Boldog Újesztendőt.
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