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

 
 
Ügyszám: URK/81-7/2018       

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. június 26-án 

(kedden) 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42. 
 
Jelen vannak:  Kardos Antalné elnök 
                          Freund Antalné elnök-helyettes 

Rankl Angéla képviselő 
 

Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Puskády Norbert jegyző 
 
Tanácskozás nyelve:  

- a tanácskozás az 1. napirendi pontot kivéve német nyelven folyt 
 
Kardos Antalné elnöke 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) Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. 

(I.22.) határozat módosítása 
Előadó: Kardos Antalné elnök 

 
2) A 20. Nemzetiségi Nappal kapcsolatban felmerült kiadások elszámolása 

Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 
 

3) Az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör Egyesület támogatási kérelme 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 

 
4) Úrkúti Napközis Tábor támogatása 

Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. napirend: Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 
3/2018. (I.22.) határozat módosítása 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: A költségvetést a megbízási díj, az egyéb működési, valamint a 
működési támogatások miatt szükséges módosítani. Ebből két tétel a korábbi testületi 
határozatokon alapul. Javaslom a módosítást elfogadni. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 57/2018. (VI.26.) határozata  
az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetéséről szóló 3/2018. (I.22.) határozat 
módosításáról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 3/2018.(I.22.) határozatának 
1-6. mellékletének helyébe az 1-6. mellékletek lépnek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
 

2. napirend: A 20. Nemzetiségi Nappal kapcsolatban felmerült kiadások elszámolása 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: A 20. Nemzetiségi Nap másfél hete került megrendezésre, színvonalas 
nemzetiségi kulturális műsorokkal. A rendezvényre a fellépőknek apróbb ajándékokat 
vásároltunk, ez után illetve a vacsora után igen magas, 81 473 forint közterhet kell fizetnünk. 
A végösszegből 200 000 forintot a NEMZ-KUL pályázat terhére tudunk elszámolni. 
 
Freund Antalné elnök-helyettes: Szerintem is nagyon jól sikerült a nemzetiségi nap. 
 
Rankl Angéla képviselő: Egyetértek veletek. Kiemelném Bodor Emőke tanárnőt, aki nagyon 
ügyesen megtanította az iskolásoknak a nemzetiségi táncot. 
 
Freund Antalné elnök-helyettes: Igen, örülök, hogy tavaly el tudta végezni az általunk 
finanszírozott nemzetiségi tánctanfolyamot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 58/2018. (VI.26.) határozata  
a 20. Nemzetiségi Nappal kapcsolatban felmerült kiadások 
elszámolásáról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a 20. Nemzetiségi Nap pénzügyi 
elszámolását az alábbiak szerint: 

 
- a bor, víz, üdítő, pogácsa, édesség árát, és az étkeztetés 

költségét, vagyis bruttó 200 131,- Ft-ot a reprezentációs 
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kiadások, valamint a pályázati támogatás, illetve a 
működési támogatás terhére, 

- a reprezentációs költségek után fizetendő közterhet 
(81 473,- Ft) a gazdasági tartalék és a működési 
támogatás terhére, 

- a hangosítás/háttértakarás és költségét, vagyis bruttó 62 
865,- Ft-ot a vásárolt szolgáltatás terhére, valamint a 
pályázati támogatással nem fedezett költségeket a 
feladatalapú támogatás terhére 

finanszírozza. 
 

Határidő: azonnal 
 Felelős: jegyző és elnök 

 
3. napirend: Az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör Egyesület támogatási kérelme 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
 (Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: Csütörtökön érkeznek a vendégek községünkbe. A költségek nagyrészét 
a Baráti Kör egyesület állja. A NEMZ-KUL pályázaton sajnos erre a célra nem nyertünk 
támogatást, azonban az egyesületet tudjuk támogatni. Mivel sok falun kívüli program lesz, ezért 
jelentős kiadásai lesznek az egyesületnek. 
 
Rankl Angéla képviselő: Örülök, hogy újfent a falunkba látogatnak az oberpleichfeldiek. A 
Baráti Kör egyesület sok aktív taggal rendelkezik, akik tevékenyen kiveszik a részüket a 
munkából. Megérdemlik a támogatást. 
 
Freund Antalné elnök-helyettes: A nemzetiségi önkormányzatnak is segítenie kell a 
kapcsolattartást, hiszen aláírtuk a testvér-települési megállapodást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 59/2018. (VI.26.) határozata  
az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör Egyesület támogatási 
kérelméről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Úrkút – Oberpleichfeld Baráti Kör Egyesületet 
a feladatalapú támogatás terhére 100 000 forint működési 
támogatásban részesíti, tekintettel az Egyesület 
nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő 
feladataira. A Képviselő-testület utasítja az elnököt a 
támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 
 




