
ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA  
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 

 
 
 
 
 
 

Ügyszám: 80-9/2016        
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. december 5-

én (hétfőn) 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 
  
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Puskády Norbert jegyző 
 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

- Rankl Angéla képviselő 
                                                       
Pichler József elnök köszöntötte az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 
Testület három tagja jelen van.  
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül - elfogadott. 
 
NAPIREND:  
 
1) Nemesné Estók Szilvia óvodavezetői pályázata  

Előadó: Pichler József elnök 
 

2) 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv 
Előadó: Pichler József elnök 
 

3) Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2016. és 33/2016. 
(X.19.) határozatainak módosítása 
Előadó: Pichler József elnök 
 

4) 2017. évi munkaterv 
Előadó: Pichler József elnök 
 

5) Vinkelmann Józsefné megbízási díja 
Előadó: Pichler József elnök 
 

6) „Nemz-Kul-17” pályázatok benyújtása 
Előadó: Pichler József elnök 
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7) Kiegészítő bútorok beszerzése a Nemzetiségi Irodába 
Előadó: Pichler József elnök 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA:  
 
1.napirend: Nemesné Estók Szilvia óvodavezetői pályázata 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: A pályázati anyagot mindenki megkapta. Egyedüli pályázóként sok 
választási lehetőség nincs. A pályázatából hiányoltam, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatot 
nem tüntette fel benne, holott nemzetiségi óvodáról van szó. 
 
Freud Antalné képviselő: Sajnos nincs nemzetiségi óvodapedagógusi végzettsége. Tartok tőle, 
hogy a nyugdíj előtt álló óvodapedagógusok nyugdíjba vonulása után nem lesz nemzetiségi 
óvodapedagógus az óvodában. 
 
Kardos Antalné elnök-helyettes: Igen, félő, hogy ez fog történni. A pályázatával egyébként 
egyetértek, kitűnik belőle, hogy gyermekközpontú és a gyereknevelésre helyezi a hangsúlyt. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 43/2016. (XII.5.) határozata  

 Nemesné Estók Szilvia óvodavezetői pályázatáról 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 
24. § (3) bekezdése alapján Nemesné Estók Szilvia 
pályázatát elfogadja, azzal egyetért. Javasolja a fenntartó 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 
hogy Nemesné Estók Szilviát az Úrkúti Német 
Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői feladatok ellátásával 
2017. február 1-től 5 éves határozott időtartamra bízza 
meg. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

2.napirend: 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
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Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Az ellenőrzési terv szerint az önkormányzat által átadott támogatások 
lesz a belső ellenőrzés tárgya. Jogszabályi kötelezettség a belső ellenőrzés elvégzése, ezért 
javaslom elfogadni a határozati javaslatot. 
 
Kardos Antalné elnök-helyettes: Ha jogszabályi kötelezettség írja elő, akkor valóban el kell 
fogadni. Azonban nagyon drágának találom a megbízási díjat. 
 
Freud Antalné képviselő: Én is drágállom. Viszont ha kötelező elfogadni, akkor nincs más 
választásunk. Reméljük, hogy az ellenőrzés során nem talál semmi szabálytalanságot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 44/2016. (XII.5.) határozata 
a 2017. évi belső ellenőrzési munkatervről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a 2017. 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.  
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Pichler József elnök 
   dr. Puskády Norbert jegyző 

 
3.napirend:  Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2016. és 
33/2016. (X.19.) határozatainak módosítása 
 
 Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Sajnos a folyamatos egyeztetések miatt változnak a Christkindl 
vándorkiállításon való részvétel költségei. Viszont pozitívum, hogy ezúttal nem növekednek, 
hanem csökkennek a költségek. A plusz kiadást a borleves elkészítése jelenti, melyről Freund 
Antalné képviselő gondoskodik. Ezen kívül módosul a Kulturwettbewerb utazási költsége is, 
az előzetesen számítottól eltérően drágább lett. 
 
Freud Antalné képviselő: A borleves elkészítését vállaltam, melyet az ünnepélyes megnyitón 
fogunk a vendégeknek kínálni. 
Kardos Franciska elnök-helyettes: A többi önkormányzat milyen ételt vállalt készíteni? 
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Freud Antalné képviselő: Hagyományos ételeket, mint például kelt rétes, kalács, kuglóf. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal - 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 45/2016. (XII.5.) határozata 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 31/2016. és 33/2016. (X.19.) határozatainak 
módosításáról 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

1) Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testületének 31/2016. (X.19.) határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: „25 000,- Ft+áfa” 
szövegrész helyébe a „35 560,- Ft” szöveg lép, 

2) Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testületének 33/2016. (X.19.) határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: „budapesti 
szállításhoz bruttó 17 000,- Ft” szövegrész helyébe a 
„borleves elkészítése 4 850,- Ft” szöveg lép 

 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  

 
4.napirend: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi munkaterve 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Minden évben el szoktuk fogadni, rendkívüli dolgot nem tartalmaz. 
Véleményem szerint egyébként is nehéz tervezni, hiszen csak év közben tudjuk meg, hogy 
milyen anyagi lehetőségeink lesznek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 46/2016. (XII.5.) határozata 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi 
munkatervéről 
 
Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
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Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi 
munkaterve 

 
Január 
 

1. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. 
évi költségvetéséről szóló határozata módosítása 

Előadó: elnök 
 

2. Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének elfogadása 

Előadó: elnök 
 

3. Az Úrkút Község Önkormányzatával kötött 
Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: elnök 
 

4. Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
megállapítására 
 
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 2016. évi 
zárszámadása 
Előadó: elnök 
 

2. A nemzetiségi nap előkészületi munkái 
Előadó: elnök 
 
Június 
 

1. Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. 
évi költségvetésének módosítása 

Előadó: elnök 
 
Október 
 

1. Iskolai körzethatárok megállapítása 
Előadó: elnök 
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2. Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. 
évi költségvetésének módosítása 
Előadó: elnök 
 
December 
 

1. Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 
munkaterve 
Előadó: elnök 

2. Közmeghallgatás 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  elnök 

 
5.napirend: Vinkelmann Józsefné megbízási díja 
 
Előadó: Pichler József elnök 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: A tavalyi év során is megbízási díjat fizettünk Vinkelmann Józsefnének. 
Idén is sokat segített és segít, mely hozzájárul, hogy méltóképp szerepeljünk a budapesti 
kiállításon. 
 
Kardos Antalné elnök-helyettes: Egyetértek a megbízással. Szépen és igényesen dolgozik. 
 
Freund Antalné képviselő: Igen, valóban gyönyörűek a Christkindl babái. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 47/2016. (XII.5.) határozata 
Winkelmann Józsefné megbízási díjáról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Winkelmann Józsefnével a 
Christkindl vándorkiállításon való részvétel tárgyában 
megbízási szerződést köt. A megbízás díja bruttó 
15 000,- Ft, melyet a feladatalapú támogatás terhére 
vállal a Nemzetiségi Önkormányzat. 
Felhatalmazza az elnököt a megbízási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 
6.napirend: „Nemz-Kul-17” pályázatok benyújtása 
 
Előadó: Pichler József elnök 
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Idén is kiírásra került a pályázat. Előzetesen áttekintettük a 
lehetőségeinket. Korábban már volt szó az úrkúti sváb népdalok lejegyzéséről, publikálásáról. 
A 35/2016. (X.19.) határozatban foglaltaknak megfelelően felvettük a kapcsolatot Sárkány 
Pálnéval, aki szívesen közreműködik a dalok lejegyzésében. A publikálásnak azonban 
jelentős költségvonzata is van. A pályázati kiírás lehetőséget ad irodalmi alkotások 
publikálása témakörben pályázat benyújtására. Javaslom e témakörben pályázat benyújtását, 
mellyel megvalósítható a „Gesangbuch – Ungarndeutsche Volkslieder aus Urkut” publikálása. 
A pályázati kiírás kifejezetten nevesíti, hogy egy pályázó több pályázatot is benyújthat. Az 
előző években a Nemzetiségi Nap megvalósításához kértünk anyagi támogatást, melyre idén 
is van lehetőség. Mivel a Nemzetiségi Napot követő héten utazunk várhatóan 
Oberpleichfeldbe, ezért érdemes volna a két programot összekapcsolni és így benyújtani a 
pályázatot. 
 
Freund Antalné képviselő: Egyetértek mindkét pályázati anyag benyújtásával. Amennyiben 
mindkét pályázatunk érvényes lesz, megvalósíthatjuk a jövő évi elképzeléseinket. A 
Gesangbuch kiadását különösen támogatom, hiszen az Asszonykórus nem ismer minden 
éneket és félő, hogy még több merül feledésbe. 
 
Kardos Antalné elnök-helyettes: Igen, sajnos a fiatalok körében nem ismertek ezek a dalok, 
így különösen fontos azok publikálása és ehhez elengedhetetlen Sárkány Pálné 
közreműködése. Támogatom mindkét pályázati cél megvalósítását, reméljük sikeresek 
lesznek a pályázataink. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 48/2016. (XII.5.) határozata 
„Nemz-Kul-17” pályázat benyújtásáról a kulturális és 
hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények, 
valamint a nemzetiség kulturális identitásának és 
hitéletének közösségben történő elmélyítését szolgáló 
programok tevékenységi kör tekintetében 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata egyetért a 
„Nemz-Kul-17” pályázat benyújtásával a kulturális és 
hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények, 
valamint a nemzetiség kulturális identitásának és 
hitéletének közösségben történő elmélyítését szolgáló 
programok tevékenységi kör tekintetében. 
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: 2017. január 15. 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 49/2016. (XII.5.) határozata 
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„Nemz-Kul-17” pályázatok benyújtásáról a nyomdakész 
alkotások kiadása, publikálása egy adott nemzetiség 
nyelvén íródott irodalmi alkotások (verseskötet, prózai, 
színpadi, drámai művek) témakör tekintetében 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata egyetért a 
„Nemz-Kul-17” pályázat benyújtásával nyomdakész 
alkotások kiadása, publikálása egy adott nemzetiség 
nyelvén íródott irodalmi alkotások (verseskötet, prózai, 
színpadi, drámai művek) témakör tekintetében. 
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: 2017. január 15. 

 
7.napirend: Kiegészítő bútorok beszerzése a Nemzetiségi Irodába 
 
Előadó: Pichler József elnök 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Megvalósult a bútorok beszerzése, ahogy a T. Képviselők is láthatják. 
Véleményem szerint szebb és elegánsabb lett az Iroda. A közmeghallgatás is ide lett 
meghirdetve, hiszen így az Iroda alkalmas lett ilyesfajta programok lebonyolítására. Mivel a 
forrás rendelkezésre áll, javaslom, hogy szerezzünk be még egy fogast és egy cipős szekrényt. 
Ahogy látható, az új bútoroktól igencsak elütnek, illetve régiek is, az idő pedig nyomot 
hagyott rajtuk. 
 
Freud Antalné képviselő: Jó ötletnek tartom a beszerzést. Ezzel az Irodánk teljes mértékben 
megújulhat és büszkék lehetünk rá. 
 
Kardos Antalné elnök-helyettes: Amennyiben a forrás rendelkezésre áll, én is támogatom. Az 
új szekrénysor és az asztalok nagyon szépek, ezekkel a kiegészítőkkel pedig valóban az egész 
Iroda megújulhat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 50/2016. (XII.5.) határozata 
a kiegészítő bútorok beszerzéséről a Nemzetiségi Irodába 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Indafa Bt-től a működési 
támogatás terhére megrendeli a „Délity Zéró Z28 és 
Délity Zéró Z27” megnevezésű fogast és cipős 
szekrényt, összesen bruttó 25 400,- Ft értékben. 
 
Felelős: elnök, jegyző 
Határidő: azonnal  



NAPIREND UTÁN:

a) Jegyzőkönyw hitelesítő kijelölése:

Pichler József elnök: A 2016' december 5-i képviseiő{estületi ülés jegyzőkönyvének
hitelesítőj éül j avaso lj a Kardo s Antalné képviselőt me gbízni.

A Képviselőtesttilet _ 2 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül a 2016. december 5-én
me gtartott ülés j e gyzőkönyv hitele sítőj éül Kardo s Antalnét me gbízta.

Több tárgy nem volt, az elnök az ülést 10 óra 00 perckor berekesáette.

kmft.

íiru M"^al,&'{í['i
Kardos Antalné
jkv. hitelesítő
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