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ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8409 Ú R K Ú T, Rákóczi u. 45. 
 
Szám: 80-4/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. május 20-án 

(pénteken) 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 
 Rankl Angéla képviselő 
                           
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Puskády Norbert jegyző 

Hajdu Csabáné köztisztviselő                                                       
 
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) Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (I. 28.). 

határozatának módosítása 
Előadó: Pichler József elnök 

 
2) Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási kérelme 

Előadó: Pichler József elnök 
 

3) Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus támogatási kérelme 
Előadó: Pichler József elnök 
 

4) Gyermeknapi rendezvény támogatása 
Előadó: Pichler József elnök 
 

5) Tárgyi eszköz beszerzése a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
részére 
Előadó: Pichler József elnök 

 
6) Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola támogatási kérelme a 

német hagyományőrző táborral kapcsolatban 
Előadó: Pichler József elnök 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:  
 
1.napirend: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. 

(I.28.). határozatának módosítása 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Hajdu Csabáné elkészítette a költségvetés módosítását. Ahogy arról már 
értesült a Képviselő-testület 200 000,- Ft támogatásban részesítette az EMMI a 18. 
Nemzetiségi napot, valamint kihirdették a feladatalapú támogatást is. Emellett sikeresen 
pályáztunk a Német Nemzetiségi Közösségek pályázatára, 40 000,- Ft támogatást kaptunk. 
Ezeken a számokon változtatni nem tudunk, ezt át kell vezetni a költségvetésen, ennek 
megfelelően módosul a költségvetési határozat 1-5 melléklete. Kíván-e kiegészítést tenni 
Hajdu Csabáné az előterjesztéshez? 
 
Hajdu Csabáné köztisztviselő: Köszönöm a szót. Az önkormányzatnak 897 296,- Ft szabad 
pénzeszköze van, melyet gazdasági tartalékba javaslunk helyezni. Emellett vannak a még nem 
realizálódott dologi és személyi kiadások. Ebből gazdálkodik idén az önkormányzat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 14/2016. (V.20.) határozata Úrkút 
Német Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselőtestületének az Úrkút Német Nemzetiségi 
Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 
5/2016. (I.28.). határozatának módosításáról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének az Úrkút Német Német Nemzetiségi 
Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 
5/2016. (I.28.) határozatának 1-5. mellékletének helyébe 
az 1-5. melléklet lép. 

 
(A mellékletek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 

2.napirend: Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási kérelme 
 

Előadó: Pichler József elnök 

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
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Pichler József elnök: Az előző határozatnak megfelelően új kérelem beadására kértem az 
egyesületet. A módosított kérelemben 150 000,- Ft szerepel. Tavaly is ekkora összeget adtunk 
nekik, csak akkor a Nemzetiségi Tánccsoport ruhájának elkészítésére kértek támogatást. Most 
utazási és nevezési költségeket szerepeltetnek. 
 
Kardos Antalné elnök-helyettes: Soknak tartom a 150 000,- Ft-ot csak utazási és nevezési 
költségekre. 
 
Rankl Angéla képviselő: A kérelmen kívül felmerült még a pilisvörösvári továbbképzés díja 
is, melyet jeleztünk már februárban az úrkúti civil fórumon. 
 
Freund Antalné képviselő: Annak mekkora a költsége? 
 
Rankl Angéla képviselő: 30 000,- Ft/fő, és legalább kettőnek mennie kell, hogy párban tudják 
betanulni. Felmerült már többször, hogy oktatót bíznak meg, de annak még magasabb a 
költsége. 
 
Kardos Antalné elnök-helyettes: Szükség esetén anyagilag azt is tudná támogatni az 
önkormányzat. 
 
Pichler József elnök: Véleményem szerint támogatható a pilisvörösvári továbbképzés is, 
hiszen új német nemzetiségi táncokat tud betanulni a Tánccsoport, melyet később 
hasznosíthatnak a versenyeken, melyre biztosítanánk a nevezési és utazási költségeket. 
 
dr. Puskády Norbert jegyző: A támogatási szerződést ennek megfelelően el tudom készíteni. 
 
Kardos Antalné elnök-helyettes: Egyetértek elnök úrral. 
 
Freund Antalné képviselő: Igen, a három költség kiegészíti egymást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, Rankl Angéla tartózkodásával - 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 15/2016. (V.20.) határozata az Úrkúti 
Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási 
kérelméről 
 
Úrkút Német Nemzetiség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesületet, 
azon belül is a Nemzetiségi Tánccsoportot 150 000,- Ft 
összegű támogatásban részesíti a feladatalapú támogatás, 
illetve a gazdasági tartalék cím terhére. 
Utasítja az Elnököt a jegyző által elkészített támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: május 31. 
Felelős: elnök, jegyző 
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3.napirend:  Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus támogatási kérelme 
 
 Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Az Asszonykórus szintén támogatási kérelmet nyújtott be, mely 
tartalmazza a programtervet. Az Egyesületnek sűrű programja lesz, emellett aktívan részt vesz 
a falu idei legjelentősebb eseményében, az Németországból érkező oberpleichfeldi delegáció 
vendégül látásában. Ahogy az előterjesztésben is szerepel, a falu legnagyobb hagyományaival 
rendelkező egyesületéről van szó. Az Asszonykórus az úrkúti német nemzetiségi 
hagyományok legfőbb művelője, amit nagy odaadással és lelkesedéssel tesznek, ezért 
köszönet és elismerés illeti őket.  
 
Kardos Antalné elnök-helyettes: Egyetértek elnök úrral. Az Asszonykórus, mint civil 
szervezet sokat tett a sváb hagyományok tovább örökítésében, illetve megőrzésében. 
Javaslom támogatni őket. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, 
Freund Antalné tartózkodásával - ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 16/2016. (V.20.) határozata az Úrkúti 
Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület támogatási 
kérelméről 

 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus 
Egyesületet 150 000,- Ft összeggel támogatja a 
feladatalapú támogatás, illetve a gazdasági tartalék cím 
terhére. 
Utasítja az Elnököt a jegyző által elkészített támogatási 
szerződés aláírására. 
   
Határidő: május 31.  
Felelős: elnök, jegyző 
 

4.napirend:  Gyermeknapi rendezvény támogatása 
 

Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Minden évben támogatjuk a rendezvényt. Idén is kaptunk kérelmet az 
SZM-től. 
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Rankl Angéla képviselő: Véleményem szerint azért is fontos, hogy támogassuk őket, mert így 
a falu életében is nagyobb szerepet, nagyobb visszhangot kap a nemzetiségi önkormányzat 
munkája. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 17/2016. (V.20.) határozata a 
gyermeknapi rendezvény támogatásáról 

 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a gyermeknapi rendezvényt bruttó 
20 000,- Ft összegben támogatja a feladatalapú 
támogatás, illetve a gazdasági tartalék cím terhére. 
Utasítja az Elnököt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
   
Határidő: május 31.  
Felelős: elnök, jegyző  

 
5.napirend:  Tárgyi eszköz beszerzése a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola részére 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Tavalyi év során már adtak be kérelmet. Akkor abban egyeztem meg 
igazgató asszonnyal, hogy idén visszatérünk a kérdésre. Mivel nemzetiségi nyelvoktató 
általános iskoláról van szó, véleményem szerint a munkájukat minden eszközzel segíteni kell. 
 
Kardos Antalné elnök-helyettes: Drágának találom, de ezt sokan tudják majd használni. 
 
Pichler József elnök: Kértem be árajánlatot. Én a drágábbik projektort javaslom megvenni, 
mivel nagyobb felbontása van. Mivel az elektronikai piac gyorsan fejlődik, az elektronikai 
eszközök pedig gyorsan avulnak el, így egy most drágább megoldás, a jövőben megtérül. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 18/2016. (V.20.) határozata tárgyi eszköz 
beszerzéséről a Hauser Lajos Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola részére 

 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Hauser Lajos Német Nemzetiségi 
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Nyelvoktató Általános Iskola részére - a nemzetiségek 
kulturális autonómiájával összefüggő feladatok 
keretében – bruttó 133 990,- Ft összegért megvásárolja a 
BENQ Projektor MX507 projektort a feladatalapú 
támogatás, illetve a gazdasági tartalék cím terhére. 
Utasítja az Elnököt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: május 31. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

6.napirend: Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola támogatási 
kérelme a német hagyományőrző táborral kapcsolatban 

 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: A veszprémi Naplóban is szerepelt az örvendetes hír, miszerint két 
millió forintot nyert az iskola, így 35 gyermek ingyenesen vehet részt a német 
hagyományőrző táborban Kőszegen. A tábor során a gyermekeknek alkalmuk lesz 
megismerni a sváb ételeket, dalokat, táncokat, illetve a népviseletet. Bővítik ismereteiket az 
ottani svábság letelepedéséről, valamint a nyelv, kultúra, az identitás megőrzéséről. 
Kirándulást terveznek a Stájer házakhoz, valamint a burgenlandi Léka várhoz is. Utóbbihoz 
kértek anyagi hozzájárulást. 
 
Freund Antalné képviselő: Gratulálok az iskolának, ezért a szép pályázatért, tartalmas, és ami 
a legfontosabb, nemzetiségi programokban lesz részük a gyermekeknek. Véleményem szerint 
ezt támogatnia kell a nemzetiségi önkormányzatnak is, hiszen ahogy az előterjesztés is 
fogalmaz: a tábor, illetve a kirándulás hozzájárul a kulturális önazonosság erősítéséhez. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 19/2016. (V.20.) határozata a Hauser 
Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola támogatási kérelméről a német 
hagyományőrző táborral kapcsolatban 

 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Hauser Lajos Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola részére – a feladatalapú 
támogatás terhére – biztosítja a Kőszegen német 
hagyományőrző táborban részt vevő gyermekek számára 
a Léka várba történő belépő összegét 45 500,- Ft 
összegben a gazdasági tartalék cím terhére. 



Utasítja az Elnököt a
megtételére.

Hataridő:július 10.

Felelős: eln<jk, jegyző

szükséges intézkedések

NAPIREND UTÁN:

a) Megbeszélés a Nemzetiségi Napról

Rankl Angéla kéoviselő: Érdeklődni szeretnék, hogy a nemzetiségi napra hogy állnak az

előkésztiletek?

Pichler József elnök: Beszéltem a Kék túra vendéglő tulajával a vacsoráról, melyet meg is

rendeltem. Voltam Veszprémben is, egyeztettem a Brill Kft-vel. Ingyenesen vállaljrák a

rendezvény bizto sítását.

Rankl Angéla képviselő: Mar kevesebb, mint egy hónap varl'hátra,jobban kellene reklámozni
az eseményt. *

Kardos Antalné elnök-helyettes: Igen, lassan ki lehetne plakátolni.

b) Jegyzőkönyv hitelesítő kij elölése :

Pichler József elnök: A 2016. május 20-i képviselő-testületi ülés jegyzőkcinyvének

hitelesítőj éül j avasolj a Kardos Antalné elnök_helyettest megbízni.

A Képviselőtestület _ 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül - 1 fo 1artőzkodása mellett - a

2016. május 20-án megtartott ülés jegyzőkönyv hitelesítőjéül Kardos Antalné elntjk-

helyettest megbízta.

Több targy nem volt, az elnök az ülést 10 óra 25 perckor berekesztette.

kmft.
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