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

 
Ügyszám: 81-7/2017       

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. június 29-én 

(csütörtökön) 15.00 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 

Rankl Angéla képviselő 
  
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Puskády Norbert jegyző 
 
Pichler József elnök köszöntötte az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Testület 
mind a négy tagja jelen van.  
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül - elfogadott. 
 
NAPIREND: 
 
1) A 19. Nemzetiségi Nap költségeinek viselése  

 Előadó: Pichler József elnök 
 

2) A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kérelme a napközis tábor költségeinek 
hozzájárulásához 
Előadó: Pichler József elnök 
 

3) Testvértelepülési látogatás költségeinek viselése 
Előadó: Pichler József elnök 
 

4) Törvényességi javaslat megtárgyalása 
 Előadó: Pichler József elnök 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. napirend: A 19. Nemzetiségi Nap költségeinek viselése  
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Sikeresen lezajlott a nemzetiségi nap. Szeretném megköszönni a 
képviselők hozzáállását és munkáját. Nagyon jó volt a műsor és a svábbál is osztatlan sikert 
aratott. 
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Kardos Antalné elnök-helyettes: Nagyon jó volt. Hallottam olyan visszajelzést, hogy kétszer 
kellene egy évben svábbált rendeznünk. 
 
 Pichler József elnök: Örömteli ezt hallani. Remélem jó hírét keltik a rendezvénynek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal- ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 36/2017. (VI.29.) határozata 
a 19. Nemzetiségi Nap költségeinek viseléséről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a 19. Nemzetiségi Nap pénzügyi 
elszámolását az alábbiak szerint: 
 
- a bor, víz, üdítő, pogácsa, terítő, szalvéta, édesség, 

üdítő és vázák árát, valamint a melegétkeztetés 
költségét, vagyis bruttó 160 609,- Ft-ot a dologi 
kiadások, valamint a működési támogatás terhére, 

- a reprezentációs költségek után fizetendő közterhet 
(33 402,- Ft) a gazdasági tartalék és a működési 
támogatás terhére, 

- az élőzenei szolgáltatás, hangosítás, színpadtechnika, 
vagyis bruttó 300 048,- Ft-ot a vásárolt szolgáltatás 
terhére, valamint a pályázati támogatással nem fedezett 
költségeket a feladatalapú támogatás terhére. 

finanszírozza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző és elnök 

 
2.napirend: A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kérelme a napközis tábor költségeinek 

hozzájárulásához 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Minden évben megtérítünk a táborozóknak valamilyen belépőt. Javaslom, 
hogy idén is biztosítsunk nekik erre keretösszeget, hogy a nyári szünidő is aktív 
kikapcsolódással teljen nekik. 
 
Freud Antalné képviselő: Egyetértek a javaslattal, támogatni kell őket. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal- ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 37/2017. (VI.29.) határozata 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak a napközis tábor 
költségeinek hozzájárulásához szóló kérelméről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete bruttó 20 000,- Ft összeggel támogatja az Úrkúti 
Napközis Tábor megrendezését a gazdasági tartalék 
terhére. Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: jegyző és elnök 
 

3.napirend: Testvértelepülési látogatás költségeinek viselése 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Ajándékkosár lett összeállítva a testvér-település részére. 
 
Kardos Antalné elnök-helyettes: Elnök Úr nevében átadtam Martina Rottman polgármester 
asszonynak az ajándékot. Mindenféle hungarikum volt benne. 
 
Rankl Angéla képviselő: Nagyon jó volt a látogatás, szerintem mindenki jól érezte magát. 
Remélem a jövőben lesz alkalmunk bővíteni az anyaországi kapcsolattartás formáját. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal- ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 38/2017. (VI.29.) határozata 
a testvértelepülési látogatás költségeinek viseléséről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete vállalja a testvér-települési látogatás során 
felmerült 11 500,- Ft költséget a feladatalapú támogatás és 
a dologi kiadások terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző és elnök 
 

4.napirend: Törvényességi javaslat megtárgyalása 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  




