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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2018. december 5-i közmeghallgatására 
 
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi munkájáról és a 2019. évi célokról 
 
Készítette: Kardos Antalné elnök 
 
Az idei év jubileumi év, hiszen húsz évvel ezelőtt, 1998-ban választott először, a település 
német nemzetiségi lakossága, nemzetiségi önkormányzatot. 
2018-ban nagy veszteség érte közösségünket, az év elején elhunyt Pichler József, aki a 
kezdetektől elkötelezett tagja, több ciklusban pedig elnöke volt a német nemzetiségi 
önkormányzatnak. Emlékét megőrizzük. 
A német nemzetiségi hagyományok ápolása, továbbadása, megtartása a legfontosabb 
feladatunk. 
Ennek a feladatnak az elmúlt húsz év során mindig igyekeztünk maximálisan megfelelni. 
Nagyon sok esemény szervezője, támogatója volt önkormányzatunk. 
Óvodánkban és iskolánkban német nemzetiségi foglalkozások vannak. A gyermekek itt 
megismerkednek a szokásokkal, sváb nyelvvel. A törvény lehetővé teszi, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok, óvodát és iskolát tartsanak fenn, így 2018. szeptember 1.-től e két 
intézmény fenntartója Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata lett.  
Szeretném megköszönni az intézmény vezetőinek és dolgozóinak, a települési 
önkormányzatnak, Fülöp Zoltánné polgármesternek, dr. Puskády Norbertnek és a hivatal 
dolgozóinak a támogatását. A fenntartóváltás felelősségteljes, szép feladat, de munka is, ami 
csak úgy lehet sikeres, ha ezt közösen egymást segítve végezzük.  
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évben összességében 3.368.585 Ft-ból 
gazdálkodhatott.   
A 2017.évi pénzmaradvány 205.289 Ft volt, míg működési támogatás címén 964.600 Ft, a 
feladatalapú támogatás címén pedig 2.198.696 forint támogatásban részesült a nemzetiségi 
önkormányzat. 
A támogatások felhasználása során eleget tettünk a német nemzetiségi érdekképviselettel 
kapcsolatos feladatainknak, támogattuk a sváb és német kulturális hagyományokat, 
anyaországi kapcsolattartást valósítottunk meg és tevékenyen együttműködtünk a nemzetiségi 
feladatokat ellátó civil szervezetekkel. 
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat révén március hónapban a németországi 
Wunsiedel településről 6 német pedagógus érkezett, hat napra. A németországi tanárok hat 
német nemzetiségi település, köztük Úrkút iskolájában vettek részt 1-1 napon a német nyelvű 
tanórákon. A szállás költségükhöz önkormányzatunk 52.450 Ft-al járult hozzá. 
Az iskolában idén is rejtvényfejtő, és fordító versenyt szerveztek a nemzetiségi önkormányzat 
támogatásával. A tanulók vendégül látását önkormányzatunk biztosította, 16.500 Ft értékben. 
Az iskola tanulói idén november 23-án részt vettek a német nemzetiségi iskolák 
'Kulturwettebewerb' rendezvényén, Városlődön. Az utaztatás költségét, 35.560 Ft -ot, a 
nemzetiségi önkormányzatunk fizette.  Az iskolai énekkar arany minősítést kapott, amihez 
szívből gratulálunk a gyerekeknek és a kórust felkészítő Heilig Ferencnek és Pfeiferné Takács 



Hajnalkának. A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 3 diákjának 
az Iglauer Parkban megrendezésre kerülő XXIX. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi 
Nyelvápoló és Hagyományőrző Táborban történő részvételét gyerekenként 10 ezer Ft-al , 
összesen 30 ezer Ft-al támogattuk.  
Az oktatási feltételek javítása érdekében 15 db tanulói széket vásároltunk 128 970 forint 
összegben az iskola részére. 
Egy, a Lovassy László Gimnázium nemzetiségi tagozatán tanuló diák, diákcsere program 
keretében egy hétig Wundsiedelben, tartózkodott, melyet 30 ezer Ft-al támogattunk. 
Immár hagyománnyá vált, hogy minden évben más település Német Nemzetiségi Óvodája 
szervezi és rendezi az óvodák kulturális találkozóját. 2018. évben az óvodai csoport 
Veszprémben mutatta be műsorát, az utazás külön busszal történt, melynek költségét, 53.340 
Ft-ot önkormányzatunk fizette.   
Önkormányzatunk a német nemzetiségi óvodának a német nemzetiségi foglalkozások 
színesítéséhez, játékok, könyvek beszerzését 100.000 Ft-tal támogatta.   
Az iskolai és óvodai intézmények átvétele kapcsán szakértői véleményeket rendeltünk az 
intézmények szakmai alapdokumentumairól, melynek költsége  92 135,- Ft volt.   
Idén is támogattuk a gyermeknapot, összesen 20.000 Ft-tal, továbbá hozzájárultunk a 
„Kalandorok” Napközis tábor megrendezéséhez összesen 20.000 Ft összegben.     
Az úrkúti nemzetiségi feladatokat is ellátó civil szervezeteket összesen 350 000,- Ft 
összegben támogattuk. A Nemzetiségi Asszonykórus 150.000 Ft, az Úrkúti Faluvédő és 
Kulturális Egyesületen belül működő Német Nemzetiségi Tánccsoport 100.000 Ft, míg az 
Úrkút- Oberpleichfeld Baráti Kör 100 ezer Ft működési támogatásban részesült.   
Nemzetiségi önkormányzatunk a települési önkormányzattal közösen emlékművet készíttetett, 
Úrkút második temetőjének helyén, önkormányzatunk 160 ezer Ft értékben járult hozzá a 
költségekhez, amihez a Veszprém Megyei Német Közösségtől 40 ezer Ft-ot nyertünk. Ezúton 
is köszönöm Lisztner Jánosnak, Obermayer Lászlónak, Schumacher Árpádnak és Schwarz 
Szilárdnak az emlékmű felállításában nyújtott segítő közreműködését. Nász Antal hidegkúti 
vállalkozónak köszönöm, hogy felajánlotta nekünk a követ. 
Az idei évben is megrendeztük a hagyományos nemzetiségi napot, immáron 20. alkalommal 
melynek a költsége 270 ezer Ft volt, az EMMI pályázatán ehhez a rendezvényhez 200 ezer Ft-
ot nyertünk. 
Október 6.-án Úrkúton került sor a Veszprém Megyei németek gálaműsorára, melyen az ajkai 
térség nemzetiségi csoportjai vettek részt. A rendezvény megtartásához 150 db széket 
vásároltunk 835.500 Ft értékben, mely eszközök a jövőbeli ünnepségek megrendezéséhez is 
jó szolgálatot fognak tenni. 
2018. évben Pápa városa a házigazdája a Christkindli kiállításnak, melynek megnyitója  
december 1-én szombaton volt. A megnyitón az úrkúti és a bándi Christkindli játékot 
mutatták be. Szeretnék köszönetet mondani a gyerekeknek és felkészítő tanáruknak Molnárné 
Titscher Mariannának, nagyon szép sváb nyelvű kis jelenetet hallhattunk, láthattunk, mely 
keretbe foglalta az úrkúti Chrisztkindlik énekét. Köszönöm a Chrisztkindliknek is a részvételt, 
és nem utolsósorban az ügyes kezű hölgyeknek, akik ezeket a gyönyörű ruhákat készítik , 
rendben tartják és  felöltöztették a gyerekeket. A kiállítás december 14.-ig tekinthető meg a 
pápai Jókai művelődési házban.   
A Falu Karácsonyához idén is 20.000 Ft-tal járultunk hozzá. 
2018. évben településünk lakói részt vehettek a negyedévente megtartott német nyelvű 
szentmisén, melyért szeretném köszönetem kifejezni Kovács Mihály plébános Úrnak. 
A település értékeinek kétnyelvű bemutatása érdekeben két darab információs tábla 
elkészíttetéséről is határoztunk, melyek várhatóan még december hónapban kikerülnek a 
Polgármesteri Hivatal mellé, illetve a Mester utca és Rákóczi utca kereszteződéséhez. A 
táblák 147 700,- Ft-ba kerülnek.  



Az előző évektől eltérően szükséges belső ellenőrzést is végeztettünk, amelynek költsége 
120.000 Ft volt. 
A beszámolóból is látszik, hogy Önkormányzatunk a lehetőségeihez mérten hozzájárul 
településünk kulturális értékeinek, hagyományainak ápolásához, támogatásához.  Minden 
tevékenységünk mozgatórugója, hogy azokkal élhetőbbé, vonzóbbá tegyük szeretett 
kisfalunkat. 
2019. évben az idei évhez hasonló támogatásokat szeretnénk biztosítani az intézmények és 
egyesületek részére, természetesen attól függ, hogy milyen támogatást kap nemzetiségi 
önkormányzatunk.  Az intézmények hatékonyabb támogatása érdekében továbbra is nyitottak 
vagyunk minden olyan megkeresésre, amely azt szolgálja, hogy településünk német 
hagyományai messzebb vidékeken is bemutatásra kerüljenek.  A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat a „NEMZ-Kul-19” pályázatot nyújtott be Nemzetiségi nap és az Asszonykórus 
45. éves jubileuma projektcímmel.    
A Nemzetiségi Önkormányzat célja, hogy a településen működő Hauser Lajos Német 
Nyelvoktató Általános Iskolával és az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodával együtt működjön 
a közös rendezvények szervezésében. Az elkövetkező évben is aktívan részt veszünk a testvér 
települési kapcsolat további építésében. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évben is 
szeretné képviseltetni magát Úrkút község rendezvényein, így a Falunapon, a Falu 
karácsonyán, Gyermeknapon, stb.   
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a magam nevében kívánok Áldott Békés Karácsonyi 
Ünnepeket és Szeretetben Gazdag Boldog Újesztendőt. 
 
Úrkút, 2018. november 28. 
         
 

  Kardos Antalné   
                                                                                                elnök 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. 
évi munkájáról, és a 2019. évi célokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
 
  
 


