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

Ügyszám: 81-1/2017
Meghívó
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését
2017. január 13-án pénteken de. 9.00 órai kezdettel tartja.
Az ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42.
Az ülés napirendje:
1) Az Úrkút Község Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Pichler József elnök
2) „Nemz-Kul-17” pályázat benyújtása
Előadó: Pichler József elnök
Kérem az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.

Úrkút, 2017. január 6.
Tisztelettel:
………………………
Pichler József
elnök

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

Ügyszám: 81-1/2017

1. napirendi ponthoz
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. január 13-i ülésére

Tárgy: Az Úrkút Község Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálata
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (2)
bekezdés alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére a
kötelezően biztosítandó helyiséghasználatra, a további működési feltételek biztosítására és a
feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal,
mely megállapodást minden év január 31. napjáig, általános választás évében az alakuló ülést
követő 30 napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti
működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő 30 napon belül.
Az Együttműködési Megállapodást Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
3/2015. (I.27.) határozatával, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1/2015. (I.26.) határozatával hagyta jóvá.
Az elfogadása óta eltelt egy évben a megállapodást érintő jogszabályi változások nem voltak,
illetve a kialakult gyakorlat sem igényel változtatást.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület az együttműködési megállapodást ne módosítja.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Úrkút, 2017. január 6.
Pichler József
elnök
Határozati javaslat
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete Úrkút Község
Önkormányzatával 2015. január 29-én kötött együttműködési megállapodását a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján felülvizsgálta, azt változatlan
tartalommal hatályban tartja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
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2. napirendi ponthoz
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. január 13-i ülésére

Tárgy: „Nemz-Kul-17” pályázat 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.
Ebben a témakörben az Önkormányzat már döntött pályázat benyújtásáról, azonban a
pályázati kiírás szerint egy pályázó szervezet több pályázatot is benyújthat.
Már korábban felmerült az igény, hogy Önkormányzatunk alakítson ki szorosabb
kapcsolatokat más nemzetiségi önkormányzatokkal. Veszprém-megyében hagyományosan jó,
illetve baráti kapcsolatot ápolunk az önkormányzatokkal, azonban a megyén kívül, illetve a
határ mentén, ahol a földrajzi elhelyezkedésből adódóan más lehetőségek adódnak a
nemzetiségi hagyományok ápolására nem tartunk fent kapcsolatot. A kapcsolat kiépítése és az
úrkúti hagyományok bemutatása, valamint az ottaniak megismerése céljából kezdeményezünk
egy rendezvényt Sopronban, ahol megismerheti egymást a két nemzetiségi önkormányzat,
bemutathatják a hagyományápolás során elért eredményeiket. Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy e célra is igényeljen pályázati támogatást.
A pályázat benyújtásához szükséges egy egyszeri pályázati díjat is megfizetni, melynek
összege 3 000,- Ft, ennek megfizetéséről már döntött a Képviselő-testület és csak egyszer
szükséges azt megfizetni.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2017. január 6.
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 „Élő partnerkapcsolat kialakítása” projektcímmel.
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: elnök
Határidő: 2017. január 15.

