ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ELNÖKÉTŐL
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: URK/81-9/2018
Meghívó
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes ülést tart 2018.
szeptember 13-án csütörtökön de. 09.00 órai kezdettel.
Az ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42.
Az ülés napirendje:
1. Székek beszerzése a nemzetiségi önkormányzat részére
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök
2. Tantermi székek beszerzése a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola részére
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök
3. Úrkút község egyedi információs térképének megrendelése
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök
4. Együttműködési megállapodások az úrkúti nemzetiségi civil szervezetekkel
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök
5. A 28. Nemzetiségi Gálával kapcsolatos teendőkről
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök
6. Gyermekétkeztetési megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök
Kérem az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2018. szeptember 7.
Tisztelettel:
………………………
Kardos Antalné elnök

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: URK/81-9/2018
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülésére
Tárgy: Székek beszerzése a nemzetiségi önkormányzat részére
Tisztelt Képviselő-testület!
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 48/2017. (X.27.) határozatában 30 darab
összeszerelhető asztal megrendeléséről határozott. Az akkori megrendelés oka is a nagyobb
szabású nemzetiségi rendezvények lebonyolítása volt.
A Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. október 6-án Úrkúton, a Sportcsarnokban
rendezi meg a Megyei Gála elnevezésű rendezvényt. Az ünnepélyen több, mint 250 vendégre
számítanak.
A települési önkormányzatnak nincs elegendő széke egy ilyen szabású rendezvényhez, így
javasolt a tavaly beszerzett asztalok mellé székeket vásárolni.
Az önkormányzat „Lucia” tárgyalószékkel rendelkezik, mely ár-érték arányban a
legkedvezőbb. Az „A-Z Bútor Webáruház” oldalán bruttó 5.690 Ft egy ilyen típusú szék.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a nemzetiségi rendezvények szervezése érdekében
rendeljen az A-Z Bútor Webáruháztól 150 darab „Lucia” tárgyalószéket, összesen bruttó
853 500 forint összegért.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Úrkút, 2018. szeptember 7.
Kardos Antalné
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az A-Z Bútor Webáruháztól
150 darab „Lucia” tárgyalószéket rendel, összesen bruttó 853 500 forint összegért a
feladatalapú támogatás és a gazdasági tartalék terhére.
A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a megrendelésről gondoskodjon.
Határidő: 2018. október 6.
Felelős: jegyző és elnök

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: URK/81-9/2018
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i -i ülésére
Tárgy: Tantermi székek beszerzése a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola részére
Tisztelt Képviselő-testület!
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat alapfeladatának tekinti a nemzetiségi nevelés és
oktatás feltételeinek javítását. Többek közt e célból vette át az úrkúti köznevelési intézmények
fenntartói jogát is, illetve a korábbi években is támogatta az intézmények tárgyi eszköz
beszerzéseit.
A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (Iskola) már az előző
fenntartó részére is jelezte, hogy a korábban beszerzett tantermi székek gyenge minőségűek: a
gyerekek egyszerűen lecsúsznak róla, mivel nincsenek elől lábak, ezáltal a hátsó lábakra
nagyobb súly helyeződik, ami által könnyen eltörnek azok.
A Hauser Lajos Emlékalapítványon keresztül az iskola tantermi székek beszerzését tervezik,
melyhez a nemzetiségi önkormányzat segítségét kérték. Az alapítvány költségvetéséből csak
egy osztályban tudják lecserélni a székeket, azonban a problémás székek több osztályban is
megtalálhatóak.
A kiválasztott székek ára bruttó 8598,-Ft. Az Iskola pontos normatívája még nem ismert, mivel
folyamatban van még annak igénylése, ezért javaslom, hogy a feladatalapú támogatás terhére
rendeljen a Képviselő-testület az Alex Fémbútor Kft-től 15 darab „TASZ-4567” kódszámú
széket, összesen bruttó 128 970,- Ft összegben.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2018. szeptember 7.
Kardos Antalné
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alex Fémbútor Kft-től 15
darab „TASZ-4567” kódszámú tantermi széket rendel a Hauser Lajos Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola részére, összesen bruttó 128 970 forint összegért a feladatalapú
támogatás és a gazdasági tartalék terhére.
A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a megrendelésről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
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Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: URK/81-9/2018
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülésére
Tárgy: Úrkút község egyedi információs térképének megrendelése
Tisztelt Képviselő-testület!
Rankl Angéla képviselő javaslatára ajánlatot kértünk a Térkép Kft-től egyedi információs
térkép elkészítésére. A tábla német és magyar nyelven tartalmazná Úrkút nevezetességeit
jelölve, melyek a térképen számmal lennének jelölve.
Az ajánlat szerint háromféle méretben lehet a térképet megrendelni:
- a kisebb méretű térkép 0,9x1,3 méter területű és bruttó 63 373,- forintba,
- a közepes méretű térkép 0,9x1,5 méter területű és bruttó 76 073,- forintba,
- a nagy méretű térkép 0,9x1,9 méter területű és bruttó 88 773,- forintba
kerül.
A térképeken szereplő nevezetességekről szóló információkat és fényképeket a megrendelőnek
kell eljuttatni a Térkép Kft-nek.
A csomagolásnak és a szállításnak egyszeri díja van, mely bruttó 8 255,- forintot jelent.
A telepítés a megrendelő feladata, azonban Fülöp Zoltánné polgármester az önkormányzat
nevében felajánlotta, hogy a telepítés költségét a települési önkormányzat átvállalja.
Javaslom a Képviselő-testület tagjainak, hogy az ülésen tegyenek javaslatot a térképek
méretére, illetve a táblán szerepeltetni kívánt nevezetességekre.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Úrkút, 2018. szeptember 13.
Kardos Antalné
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térkép Kft-től – a
gazdasági tartalék és a feladatalapú támogatás terhére – az alábbiak szerint megrendeli Úrkút
község egyedi információs térképét:
A Képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
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Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: URK/81-9/2018
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülésére
Tárgy: Együttműködési megállapodások az úrkúti nemzetiségi civil szervezetekkel
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 15. pontja szerint az Úrkúti
Nemzetiségi Asszonykórus (továbbiakban: Asszonykórus), illetve az Úrkúti Faluvédő és
Kulturális Egyesület a berkeiben működő Nemzetiségi Tánccsoport (továbbiakban:
Tánccsoport) révén nemzetiségi egyesületnek számít.
Az Asszonykórus és a Tánccsoport nemcsak az úrkúti rendezvények állandó fellépői, de több
vidéki nemzetiségi fellépésen is részt vesznek.
Az Asszonykórus fellép
- szeptember 23-án Úrkúton az Őskarszt ünnepén,
- október 6-án Úrkúton a 28. Nemzetiségi Gálán,
- október 20-án Veszprémfajszon a Nemzetiségi Napon,
- október 27-én Úrkúton az Idősek napján,
- november 3. Móron a Márton heti rendezvények sorában a baráti összejövetelen a
nemzeti csoportok részére
- november 17. Gánton a Kórustalálkozón.
A Tánccsoport fellép
- szeptember 22-én Kiscsőszön a Nemzetiségi Napon,
- szeptember 23-án Úrkúton az Őskarszt ünnepén,
- október 6-án Úrkúton a 28. Nemzetiségi Gálán,
- október 20-án Veszprémfajszon a Nemzetiségi Napon,
- október 27-én Úrkúton az Idősek napján,
- november 3-án a Márton heti rendezvények sorában a baráti összejövetelen a nemzeti
csoportok részére.
Javaslom, hogy önkormányzatunk támogassa az Asszonykórus és Tánccsoport fellépéseit,
azokkal kössön együttműködési megállapodást.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslatok elfogadását.
Úrkút, 2018. szeptember 7.
Kardos Antalné
elnök
Határozati javaslat
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Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Úrkúti
Nemzetiségi Asszonykórusnak úrkúti, az „Őskarszt ünnepe” alkalmából rendezett ünnepségen
való fellépését. A Képviselő-testület jóváhagyja az Egyesület és a nemzetiségi önkormányzat
közti együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Úrkúti
Nemzetiségi Asszonykórusnak 28. Nemzetiségi Gálán történő, október 6-i fellépését. A
Képviselő-testület jóváhagyja az Egyesület és a nemzetiségi önkormányzat közti
együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Úrkúti
Nemzetiségi Asszonykórusnak Veszprémfajszon, a Nemzetiségi Napon történő, október 20-i
fellépését. A Képviselő-testület jóváhagyja az Egyesület és a nemzetiségi önkormányzat közti
együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Úrkúti
Nemzetiségi Asszonykórusnak az „Idősek napja” alkalmából rendezett ünnepségen való
fellépését. A Képviselő-testület jóváhagyja az Egyesület és a nemzetiségi önkormányzat közti
együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Úrkúti
Nemzetiségi Asszonykórusnak Móron a Márton heti rendezvények sorában a nemzeti
csoportok részére történő baráti összejövetelen történő, november 3-i fellépését. A Képviselőtestület jóváhagyja az Egyesület és a nemzetiségi önkormányzat közti együttműködési
megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Úrkúti
Nemzetiségi Asszonykórusnak Gánton, a Kórustalálkozón történő, november 17-i fellépését. A
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Képviselő-testület jóváhagyja az Egyesület és a nemzetiségi önkormányzat közti
együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Úrkúti
Faluvédő és Kulturális Egyesület berkeiben működő Nemzetiségi Tánccsoportnak Kiscsőszön,
a Nemzetiségi Napon való fellépését. A Képviselő-testület jóváhagyja az Egyesület és a
nemzetiségi önkormányzat közti együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Úrkúti
Faluvédő és Kulturális Egyesület berkeiben működő Nemzetiségi Tánccsoportnak úrkúti, az
„Őskarszt ünnepe” alkalmából rendezett ünnepségen való fellépését. A Képviselő-testület
jóváhagyja az Egyesület és a nemzetiségi önkormányzat közti együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Úrkúti
Faluvédő és Kulturális Egyesület berkeiben működő Nemzetiségi Tánccsoportnak a 28.
Nemzetiségi Gálán történő, október 6-i fellépését. A Képviselő-testület jóváhagyja az
Egyesület és a nemzetiségi önkormányzat közti együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Úrkúti
Faluvédő és Kulturális Egyesület berkeiben működő Nemzetiségi Tánccsoportnak
Veszprémfajszon, a Nemzetiségi Napon történő, október 20-i fellépését. A Képviselő-testület
jóváhagyja az Egyesület és a nemzetiségi önkormányzat közti együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Úrkúti
Faluvédő és Kulturális Egyesület berkeiben működő Nemzetiségi Tánccsoportnak az „Idősek
napja” alkalmából rendezett ünnepségen való fellépését. A Képviselő-testület jóváhagyja az
Egyesület és a nemzetiségi önkormányzat közti együttműködési megállapodást.
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Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Úrkúti
Faluvédő és Kulturális Egyesület berkeiben működő Nemzetiségi Tánccsoportnak Móron, a
Márton heti rendezvények sorában a nemzeti csoportok részére történő baráti összejövetelen
történő, november 3-i fellépését. A Képviselő-testület jóváhagyja az Egyesület és a nemzetiségi
önkormányzat közti együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
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Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Kardos Antalné 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 2018. szeptember 23-án fellép Úrkúton, az „Őskarszt ünnepe”
elnevezésű rendezvényen.

4.

Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez kapcsolódóan támogatja az Egyesület
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, 2018. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Kardos Antalné elnök

…………………….
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület
Freund Antalné elnök
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Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Kardos Antalné 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 2018. október 6-án fellép Úrkúton, a 28. Nemzetiségi Gála
elnevezésű rendezvényen.

4.

Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez kapcsolódóan támogatja az Egyesület
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, 2018. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Kardos Antalné elnök

…………………….
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület
Freund Antalné elnök
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Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Kardos Antalné 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 2018. október 20-án fellép Veszprémfajszon, a Nemzetiségi
Nap alkalmából szervezett rendezvényen.

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, 2018. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Kardos Antalné elnök

…………………….
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület
Freund Antalné elnök
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Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Kardos Antalné 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 2018. október 27-án fellép Úrkúton, az Idősek napján.

4.

Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez kapcsolódóan támogatja az Egyesület
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, 2018. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Kardos Antalné elnök

…………………….
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület
Freund Antalné elnök
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Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Kardos Antalné 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 2018. november 3-án fellép Móron, a Márton heti rendezvények
sorában a nemzeti csoportok részére történő baráti összejövetelen.

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, 2018. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Kardos Antalné elnök

…………………….
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület
Freund Antalné elnök
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Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Kardos Antalné 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 2018. november 17-án fellép Gánton, a 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, 2018. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Kardos Antalné elnök

…………………….
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület
Freund Antalné elnök
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Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Kardos Antalné 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 kijelenti, hogy a 2018. szeptember 22-én fellép Kiscsőszön, a Nemzetiségi
Napon.
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, 2018. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Kardos Antalné elnök

…………………….
Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület
Stáhl Erzsébet elnök
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Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Kardos Antalné 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 kijelenti, hogy a 2018. szeptember 23-án fellép Úrkúton, az „Őskarszt ünnepe”
elnevezésű rendezvényen.
4. Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez kapcsolódóan támogatja az Egyesület
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, 2018. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Kardos Antalné elnök

…………………….
Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület
Stáhl Erzsébet elnök
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Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Kardos Antalné 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 kijelenti, hogy a 2018. október 6-án fellép Úrkúton, az a 28. Nemzetiségi Gála
elnevezésű rendezvényen.
4. Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez kapcsolódóan támogatja az Egyesület
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, 2018. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Kardos Antalné elnök

…………………….
Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület
Stáhl Erzsébet elnök
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Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Kardos Antalné 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 kijelenti, hogy a 2018. október 20-án fellép Veszprémfajszon, a Nemzetiségi
Napon.
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, 2018. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Kardos Antalné elnök

…………………….
Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület
Stáhl Erzsébet elnök
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Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Kardos Antalné 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 kijelenti, hogy a 2018. október 27-án fellép Úrkúton, az Idősek napján.
4. Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez kapcsolódóan támogatja az Egyesület
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, 2018. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Kardos Antalné elnök

…………………….
Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület
Stáhl Erzsébet elnök
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Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Kardos Antalné 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 kijelenti, hogy a 2018. november 3-án fellép Móron, a Márton heti rendezvények
sorában a nemzeti csoportok részére történő baráti összejövetelen.
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, 2018. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Kardos Antalné elnök

…………………….
Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület
Stáhl Erzsébet elnök
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Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: URK/81-9/2018
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülésére
Tárgy: A 28. Nemzetiségi Gálával kapcsolatos teendőkről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége és a Veszprém Megyei Német
Önkormányzat szervezésében Úrkúton kerül megrendezésre a 28. Nemzetiségi Gála.
A nemzetiségi önkormányzat részéről a Sportcsarnok berendezéséhez és az öltözőkbe frissítők,
ropogtatni valók elhelyezéséhez kértek segítséget a szervezők.
Javaslom, hogy a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közösséggel kössön
önkormányzatunk együttműködési megállapodást a nemzetiségi gála megszervezésében való
közreműködés tárgyában, továbbá vállaljon kötelezettséget legfeljebb 15 000,- Ft+járulék
erejéig reprezentációs kiadásokra.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslatok elfogadását.
Úrkút, 2018. szeptember 7.
Kardos Antalné
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Veszprém
Megyei Német Önkormányzatok Közösségével kötendő együttműködési megállapodást a 28.
Nemzetiségi Gálával kapcsolatosan.
A Képviselő-testület a működési támogatás és a gazdasági tartalék terhére 15 000,- Ft + járulék
erejéig kötelezettséget vállal a rendezvénnyel kapcsolatos reprezentációs kiadásokhoz.
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző
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Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi
u. 45., képviseli: Kardos Antalné elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről
a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége (8200 Veszprém, Thököly u. 11.,
képviseli: Pillerné Fódi Ilona elnök) a továbbiakban: Közösség, (a továbbiakban együttesen:
Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. A Közösség kijelenti, hogy a 28. Nemzetiségi Gálát 2018. október 6-án Úrkúton, a Rákóczi
u. 42. sz. alatti Sportcsarnokban rendezi meg.
2.

Önkormányzat kijelenti, hogy az 1. pont szerinti nemzetiségi rendezvény sikeres
lebonyolítása érdekében a Közösség részére minden szükséges segítséget megad:
a) az önkormányzat vállalja, hogy a Sportcsarnok berendezésében (asztalok és székek
elhelyezése, díszítés) közreműködik,
b) amennyiben a települési önkormányzat által biztosított asztalok és székek nem
elegendőek, úgy a saját eszközeit térítésmentesen rendelkezésre bocsátja,
c) a fellépő csoportok részére frissítőt és ropogtatni valót biztosít,
d) támogatja az úrkúti nemzetiségi egyesületek fellépését a rendezvényen.

3. Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Úrkút, 2018. …. ….
…………………….
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Kardos Antalné elnök

…………………….
Veszprém Megyei Német
Önkormányzatok Közössége
Pillerné Fódi Ilona elnök
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Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Ügyszám: URK/81-9/2018
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülésére
Tárgy: Gyermekétkeztetési megállapodás módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A települési és a nemzetiségi önkormányzat megállapodásban
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket.

rendezték

a

A megállapodást két dolog miatt szükséges módosítani. Egyrészt elfogadásra került
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, mely azonos
feltételekkel teszi lehetővé a nemzetiségi önkormányzatok számára a gyermekétkeztetéssel
kapcsolatos normatíva igénylést, mint a települési önkormányzatok számára.
Másrészt az étkeztetést az Óvoda fogja kiszámlázni, mint a nemzetiségi önkormányzat által
fenntartott költségvetési szerv, a konyha üzemeltetője.
Javaslom a Képviselő-testületnek gyermekétkeztetési megállapodást az előterjesztés szerinti
egységes szerkezetben jóváhagyni.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslatok elfogadását.
Úrkút, 2018. szeptember 7.
Kardos Antalné
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2018. (V.30.)
határozatot az alábbiak szerint módosítja:
- a határozat mellékletét képező megállapodás helyébe az 1. melléklet lép.
A Képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére és az új egységes
szerkezetű megállapodás ellenjegyzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző

23

Megállapodás
gyermekétkeztetési feladatok ellátására
amely létrejött egyrészről Úrkút Község Önkormányzata (székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45., képviseli: Fülöp
Zoltánné polgármester), mint megbízó önkormányzat
másrészről Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45., képviseli: Kardos Antalné
elnök), mint megbízott önkormányzat
harmadrészről Úrkút Német Nemzetiségi Óvoda (székhelye: 8409 Úrkút, Mester u. 3., képviseli: Nemesné Estók Szilvia
óvodavezető), mint konyhát üzemeltető intézmény (továbbiakban: Óvoda) között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
1. Felek megállapodnak abban, hogy megbízó a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 18. § (1a) bekezdés alapján köteles a gyermekétkeztetésről gondoskodni.
2. Felek rögzítik, hogy az Óvoda fenntartói jogát megbízó önkormányzat 2018. szeptember 1-jétől átadja megbízott
önkormányzatnak, aki azt átveszi. Az erről szóló köznevelési szerződés alapján megbízott önkormányzat átveszi az Óvoda
minden alkalmazottját. Az ingó és ingatlan vagyontárgyak használatáról szóló vagyonkezelési szerződés rögzíti továbbá,
hogy a gyermekétkeztetésről a megbízott önkormányzat gondoskodik.
3. Az előző pontokban foglaltak végrehajtása érdekében Felek jelen megállapodás keretében szabályozzák a
gyermekétkeztetés ellátásával kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyermekétkeztetést vásárolt élelmezés formájában 2018. szeptember 1. napjától a
megbízott önkormányzat fenntartásában lévő Óvoda által üzemeltetett konyháról biztosítják.
5. Megbízó önkormányzat, mint állami fenntartó a mindenkori költségvetési rendelet alapján normatíva igénylésére
jogosult. A normatíva igényléshez megbízott önkormányzat és Óvoda megbízó önkormányzattal szorosan
együttműködik, a szükséges adatokat, nyilvántartásokat a megbízó önkormányzat rendelkezésére bocsájtja.
6. Az Óvoda tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig jogosult tovább számlázni a gyermekétkeztetés során felmerült
költségeket. A tovább számlázott költség összege Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a térítési díjakról
szóló 5/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ban meghatározott díjból és az 1. melléklet szerinti önköltség
összegéből áll, szorozva az óvodai és iskolai étkezések számával. Megbízó önkormányzat a számlán szereplő összeget, a
számlán szereplő határidőben átutalással teljesíti az Óvoda OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11748038-16877744
számlaszámra.
7. A megállapodás 2018. szeptember 1-jén lép hatályba és 2018. december 31-ig terjedő határozott időre jön létre.
8. Felek jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Gyvtv, a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
9. Felek jelen – 4 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az abban foglaltakat tudomásul
vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták
Úrkút, 2018. … …
………………………
Fülöp Zoltánné
polgármester
Úrkút Község Önkormányzata

………………………
Kardos Antalné
elnök
Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat
………………………
Nemesné Estók Szilvia
óvodavezető
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda
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