ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ELNÖKÉTŐL
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Ügyszám: 80-9/2016
Meghívó
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését
2016. december 5-én hétfőn de. 9.00 órai kezdettel tartja.
Az ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42.
Az ülés napirendje:
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” pályázat benyújtása
Előadó: Pichler József elnök
7) Kiegészítő bútorok beszerzése a Nemzetiségi Irodába
Előadó: Pichler József elnök
Kérem az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.

Úrkút, 2016. november 29.
Tisztelettel:
………………………
Pichler József
elnök

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ELNÖKÉTŐL
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Ügyszám: 80-9/2016

1. napirendi ponthoz
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. december 5-i ülésére

Tárgy: Nemesné Estók Szilvia óvodavezetői pályázata
Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda vezetője, Karisztl Jánosné 2016. március 31-jei
keltezésű levelében kérte jogviszonyának 2016. május 31-vel való megszüntetését, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 30. § (4)
bekezdése alapján. Hivatkozott bekezdés rögzíti:
„A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt
feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi.” A
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tbnytv.)
18. § (2a) bekezdés a) pontja a nők legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezése
esetén igénybe vehető korkedvezményes nyugdíjazásról rendelkezik.
Karisztl Jánosné 43 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, így jogosult az öregségi
nyugdíjra, valamint a kérelme alapján, a Kjt. fent hivatkozott passzusa szerint, a
közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 50/2016. (VIII.2.) határozatában
óvodavezetői pályázat kiírásáról rendelkezett, melyre határidőben egyedül Nemesné Estók
Szilvia nyújtott be pályázatot.
Pályázó nyilatkozott arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának sokszorosításához és
továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, valamint nyilatkozott arról is, hogy
pályázatának nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul.
Nemesné Estók Szilvia 1973. augusztus 24-én született Ajkán. 1991-ben kezdett
óvodapedagógusként dolgozni a szentgáli Fenyves Óvodában, ahol kisebb megszakításokkal a
mai napig dolgozik. Óvodapedagógusi diplomáját 1997-ben szerezte Szekszárdon az Illyés
Gyula Pedagógiai Főiskolán. Rendelkezik továbbá általános iskolai tanítónő végzettséggel
(Kecskeméti Főiskola, 2000.), szakvizsgázott pedagógusi végzettséggel (Eszterházy Károly
Főiskola, 2003.), okleveles neveléstudományi szakos bölcsész szakképzettséggel (Pannon
Egyetem, 2013.), illetve idén befejezte a szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
szakképzettséget (Pannon Egyetem, 2016.) Emellett számos szaktanfolyamon vett részt. (A
pályázatot teljes egészében – másolatban – a képviselők megkapták.)
A pályázati kiírás során előnyként került feltüntetésre az német nemzetiségi óvodapedagógusi
végzettség, azonban pályázó nem rendelkezik ilyen végzettséggel, illetve német
nyelvvizsgával sem. Egyebekben a pályázata érvényes és kiemelkedő szalmai képzettségről

árulkodik. Hiányosságként azonban kiemelendő, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatot nem
említi, holott az óvodai német nyelvű nevelés támogatását Önkormányzatunk kiemelt
feladatát képezi.
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 „Az (1) és (2) bekezdésben szabályozott vezetői
megbízást a miniszter, az országos, területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése, a
települési nemzetiségi önkormányzat, a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a
fenntartó vezetője vagy megbízottja adja. A vezetői megbízáshoz be kell szerezni a helyi
nemzetiségi önkormányzat egyetértését, ha a köznevelési intézmény a nemzetiségi nevelésoktatásban részt vevő intézmény.
Kérem, fentiek alapján az előterjesztést és a pályázatot megtárgyalni, majd a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Úrkút, 2016. november 29.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
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

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ELNÖKÉTŐL
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Ügyszám: 80-9/2016

2. napirendi ponthoz
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. december 5-i ülésére

Tárgy: 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény előírásinak megfelelően Úrkút
Német Nemzetiségi Önkormányzata esetében a vonatkozó belső kontrollrendszer
kialakításáért a jegyző a felelős, a belső ellenőrzés a megbízott belső ellenőrnek a feladatát
képezi.
A belső ellenőrzés általános célja, hogy hozzájáruljon a nemzetiségi önkormányzat által
kitűzött stratégiai célok eléréséhez. A belső ellenőrzésnek fel kell mérnie a folyamatokban
rejlő kockázatokat.
A kockázatelemzésen alapuló éves ellenőrzési
figyelembevételével javasoljuk meghatározni:

tervet

az

alábbi

szempontok

A belső ellenőrzés által vizsgált terület az önkormányzat által átadott támogatások
felhasználásának, elszámolásának ellenőrzése.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján a határozati javaslatnak
megfelelően:
- a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervet a 1. számú
melléklet szerint javasoljuk jóváhagyásra.
Úrkút, 2016. november 29.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
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

MOLNÁR ERIKA Egyéni Vállalkozó Belső ellenőr
8300 Tapolca, Fő tér 1. II.em. 6. Mobil: (20) 2154362
E-mail: molnarerika62@gmail.com

Tel./Fax: (87) 510-108,

Német Nemzetiségi Önkormányzat Úrkút
2017. évi Belső ellenőrzési munkaterve
Sorszám

1.

2.

Ellenőrzött
intézmény
megnevezése
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
Úrkút

A tervezett ellenőrzések tárgya/célja
Ellenőrzés várható időpontja

Ellenőrzés típusa és módszere
Ellenőrzés időszaka

Revizori nap

Árajánlat

Az önkormányzatnál 2016.évben végzett belső
ellenőrzési tevékenységről és annak feltételrendszeréről
szóló Éves ellenőrzési jelentés elkészítése a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
Kormányrendeletben előírtak szerint.

----------

5

Bruttó díj
----------

Az önkormányzat által átadott támogatások
felhasználásának, elszámolásának ellenőrzése
(óvoda, iskola, egyéb szervezet részére átadott
támogatás, megállapodásban foglaltak teljesítése)

Rendszerellenőrzés
Módszere:
Dokumentumok tételes
vizsgálata, Bizonylatok
mintavételes vizsgálata,
Interjúk
Időszak:
2016. költségvetési év

8

120 000 Ft

13

120 000 Ft

Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
Úrkút

2017.II.félév

ÖSSZESEN:

1 db ellenőrzés

Tapolca, 2016.november 2.

Molnár Erika
Regisztrált belső ellenőr/ Reg.szám: 5113112
Egyéni vállalkozó

A 2017.évi belső ellenőrzési ütemtervben szereplő ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényezők az alábbiak:

Ellenőrzés tárgya:
Az önkormányzat által átadott támogatások felhasználásának, elszámolásának ellenőrzése
Kockázati tényezők:
1. A támogatást átadó nemzetiségi önkormányzat és a támogatást átvevő szervezet nem kötöttek megállapodást.
2. A megállapodást nem a megfelelő tartalommal kötötték meg.
3. A támogatás kifizetése nem az előírásoknak megfelelően történt.
3. A támogatást nem megfelelően, nem a meghatározott célokra használták fel.

Tisztelettel
Tapolca,2016.november 2.
Molnár Erika
Regisztrált belső ellenőr
Reg.szám: 5113112
Egyéni vállalkozó

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ELNÖKÉTŐL
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Ügyszám: 80-9/2016

3. napirendi ponthoz
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. december 5-i ülésére

Tárgy: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2016. és
33/2016. (X.19.) határozatainak módosítása
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2016. (X.19.)
határozatában a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola városlődi
utazásának finanszírozásáról döntött. A személyszállítással foglalkozó Kis Tours a
határozatban foglaltakhoz képest 35 560,- Ft összegű számlát bocsátott ki, ezzel módosítani
szükséges a 31/2016. (X.19.) határozatot.
A 33/2016. (X.19.) határozatban a Christkindl kiállításhoz kapcsolódó költségekről született
döntés. Az ünnepélyes megnyitóra december 14-én kerül sor. A kiállításon való részvétel
érdekében a 41/2016. (XI.7.) határozatban további forrás került biztosításra az utazási
költségek növekedése miatt, mely azonban nem realizálódott. Ehelyett felmerült, hogy
minden résztvevő nemzetiségi önkormányzat készít valamilyen finomságot. Mi a borleves
elkészítését vállaltuk, melyet Freud Antalné képviselő asszony fog elkészíteni. Erre 4 850,- Ft
költséget szükséges biztosítani.
Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a városlődi utazás többletköltségét, továbbá a
borleves elkészítéséhez szükséges alapanyagok beszerzését 4 850,- Ft értékben biztosítsa,
melynek fedezetét a Christkindl vándorkiállításon való utazási költségek elmaradása biztosít.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2016. november 29.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
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

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ELNÖKÉTŐL
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Ügyszám: 80-9/2016

4. napirendi ponthoz
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. december 5-i ülésére

Tárgy: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi munkaterve
Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi munkaterve az előterjesztés
mellékletét képezi. A munkaterv alapján lehetőség nyílik a munka tervezésére.
A munkatervbe nem tervezhetőek azonban az év közbeni kérelmek elbírálása, mely nagyban
függ az önkormányzat feladatalapú-támogatásától.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására.
Úrkút, 2016. november 29.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi
munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:

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
felülvizsgálata
Előadó: elnök

Önkormányzatával

kötött

Együttműködési

Megállapodás

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
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
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5. napirendi ponthoz
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. december 5-i ülésére

Tárgy: Winkelmann Józsefné megbízási díja
Idén is megrendezésre kerül a Christkindl vándorkiállítás, melyen a nemzetiségi
önkormányzat is részt vesz.
Winkelmann Józsefné eddig is segítette a Nemzetiségi Önkormányzatot ebben a
hagyományőrző tevékenységben, mivel nagyszerű Christkindl gyűjteménnyel rendelkezik.
Javaslom, hogy idén is bízzuk meg, hogy működjön közre a vándorkiállításon és képviselje a
nemzetiségi önkormányzatot. Megbízási díjnak bruttó 15 000,- Ft összeget javaslok
megállapítani.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2016. november 29.
Pichler József
elnök

Határozati javaslat
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

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

Ügyszám: 80-9/2016

6. napirendi ponthoz
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. december 5-i ülésére

Tárgy: „Nemz-Kul-17” pályázatok benyújtása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett Nemzetiségi kulturális
kezdeményezések 2017. évi költségvetési támogatására.
A pályázati kiírás szerint támogatható tevékenység többek közt a kulturális és hitéleti
hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiség kulturális identitásának és
hitéletének közösségben történő elmélyítését szolgáló programok, továbbá nyomdakész
alkotások kiadása, publikálása (egy adott nemzetiség nyelvén íródott irodalmi alkotások
(verseskötet, prózai, színpadi, drámai művek)).
A pályázati kiírás szerint egy pályázó szervezet – különböző célokra – több pályázatot is
benyújthat.
Önkormányzatunk minden évben megrendezi a nemzetiségi napot. Tavalyi év során
Oberpleichfeld település állampolgárait láttuk vendégül a Nemzetiségi Napon, 2017-ben
pedig - június végén - Úrkút település lakói fognak ellátogatni hozzájuk. A pályázati kiírás
alapján javaslom, hogy a kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények,
valamint a nemzetiség kulturális identitásának és hitéletének közösségben történő elmélyítését
szolgáló programok keretében nyújtson be Önkormányzatunk egy pályázatot, melyben
szerepeltetni tudjuk, mind az itthoni, mind a külhoni programterveinket.
Önkormányzatunk 35/2016. (X.19.) határozatában döntött a német nyelvű népdalok
lejegyzéséről, melynek keretében felkerestük Sárkány Pálné Kohlrusz Angélát, a Nemzetiségi
Asszonykórus alapítóját. A pályázati felhívás nyomdakész alkotások kiadása, publikálása
tevékenységi köre segítséget nyújthat a népdalok lejegyzéséhez és publikálásához. Javaslom,
hogy ennek érdekében nyújtson be az Önkormányzat egy pályázatot.
A pályázat benyújtásához szükséges egy egyszeri pályázati díjat is megfizetni, melynek
összege 3 000,- Ft.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2016. november 29.
Pichler József
elnök

Határozati javaslat
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.
Határozati javaslat
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.
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7. napirendi ponthoz
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. december 5-i ülésére

Tárgy: Kiegészítő bútorok beszerzése a Nemzetiségi Irodába
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2016. (XI.7.) határozata
alapján megvalósult a Nemzetiségi Iroda bútorinak kicserélése. Új asztalok és szekrénysor
került az Irodába, mely sokkal illik a Nemzetiségi Iroda jellegéhez.
Az Irodában található még egy fogas és egy cipős szekrény. A bútorcserét követően javaslom
ezek kicserélését is, mellyel az egész Iroda megújítása megvalósulhat.
Előzetesen kértem árajánlatot a fogas és a cipős szekrényre.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Indafa Bt-től összesen 25 400,- Ft értékben
szerezze be a Délity Zéró Z28 fogast és Délity Zéró Z27 cipős szekrényt.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2016. november 29.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
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

