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ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8409 Ú R K Ú T, Rákóczi u. 45. 
 
Szám: 80-3/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. április 14-én 

(csütörtökön) 16.00 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 nemzetiségi önkormányzat 2015. évi zárszámadása 

Előadó: Pichler József elnök 
 
2) Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási kérelme 

Előadó: Pichler József elnök 
 

3) Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda támogatási kérelme 
Előadó: Pichler József elnök 

 
4) Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola támogatási kérelme 

Előadó: Pichler József elnök 
 
5) Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége által hirdetett pályázaton 

való indulásról 
Előadó: Pichler József elnök 

 
6) Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetői 

beosztásának ellátására beérkezett pályázat véleményezése 
Előadó: Pichler József elnök 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:  
 
1.napirend: A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi zárszámadása 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: A határozat elfogadását törvény írja elő. A 2015. évi működést foglalja 
össze. A bevételek 100 %-ban teljesültek, a maradvány 118 000,- Ft volt. Javaslom elfogadni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 8/2016. (IV.14.) határozata a 
nemzetiségi önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 
 

Úrkút Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2015. évi zárszámadását 
1) 2.099 e/Ft bevételi teljesítéssel 
melyből működési bevétel:                 2.099 e/Ft 
felhalmozási bevétel:                                0 e/Ft 
 
1.981 e/Ft kiadási teljesítéssel 
melyből működési kiadás:                  1.981 e/Ft 
felhalmozási kiadás:                                  0 e/Ft 
 
az 1.számú melléklet szerint elfogadja. 
 
2) A 2.számú melléklet tartalmazza az önkormányzat 

költségvetési mérlegét. 
3) A pénzeszközök változását a 3. számú mellékletben 

foglaltak szerint elfogadja. 
4) Az önkormányzat pénzmaradványát a 4. számú 

melléklet állapítja meg. 
5) Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 

adósságállománnyal nem rendelkezik, közvetett 
támogatást nem nyújtott, és több évre kiható döntést 
sem hozott. 

 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 
(A mellékletek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 

2.napirend: Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási kérelme 
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Előadó: Pichler József elnök 

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Az egyesület kérelmet nyújtott be, azonban nem írt bele összeget. 
Angéla, te tagja vagy az egyesületnek, tudsz erről valamit? 
 
Rankl Angéla képviselő: Előttem nem ismerte a támogatási kérelem. Nem tudom, hogy 
mennyi pénzre van szükségük, és azt sem, hogy mire szeretnék fordítani. 
 
Pichler József elnök: A kérelem szerint működési költségekre akarják fordítani, így utazási 
költségekre, fellépőruhára. 
 
Rankl Angéla képviselő: A fellépőruha szerintem már megvan, arra nem kell költeni. 
 
dr. Puskády Norbert jegyző: Tekintettel a támogatási kérelem hiányosságára, javaslom az 
alábbi határozati javaslat elfogadását: 
„Úrkút Német Nemzetiség Önkormányzata utasítja az elnököt, hogy az Úrkúti Faluvédő és 
Kulturális Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatban folytasson további tárgyalásokat, 
különös tekintettel a támogatási összegre, illetve az abból megvalósítani kívánt célra.” 
 
Pichler József elnök: Egyetértek vele. Vannak tisztázni való kérdések. Javaslom elfogadni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat a módosító javaslatot 
elfogadta. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 9/2016. (IV.14.) határozata az Úrkúti 
Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási 
kérelméről 
 
Úrkút Német Nemzetiség Önkormányzata utasítja az 
elnököt, hogy az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület 
támogatási kérelmével kapcsolatban folytasson további 
tárgyalásokat, különös tekintettel a támogatási összegre, 
illetve az abból megvalósítani kívánt célra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

 
3.napirend:  Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda támogatási kérelme 
 
 Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
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Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Idén Márkón kerül megrendezésre a tánctalálkozó, a buszköltség 
átvállalását kérték. 
 
Freund Antalné képviselő: Minden évben átvállaljuk az utazás költségét, támogatom a 
határozatot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 10/2016. (IV.14.) határozata az Úrkúti 
Német Nemzetiségi Óvoda támogatási kérelméről 

 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 
részvételét a nemzetiségi óvodák tánctalálkozóján az 
utazási költségek átvállalásával – a feladatalapú 
támogatás terhére - támogatja, melynek összege 25 000,- 
Ft+ÁFA.  
Utasítja az Elnököt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
   
Határidő: május 10.  
Felelős: elnök, jegyző 
 

4.napirend:  Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola támogatási 
kérelme 

 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Freund Antalné képviselő vett rajt részt. Az iskola honlapján fent 
vannak a nyertesek, az úrkúti iskola tanulói is értek el szép helyezést. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 11/2016. (IV.14.) határozata a Hauser 
Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola támogatási kérelméről 

 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Hauser Lajos Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola által rendezett kistérségi 
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német nyelvű fordító és rejtvényfejtő verseny 
reprezentációs költségeit a feladatalapú támogatás 
terhére 20 000,- Ft értékben átvállalja.  
Utasítja az Elnököt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
   
Határidő: május 10.  
Felelős: elnök, jegyző  

 
5.napirend:  Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége által hirdetett 
pályázaton való indulásról 
 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: 50 000,- Ft a maximális összeg, amit lehet igényelni. Holnap van a 
benyújtás határideje. 
 
Kardos Antalné elnök-helyettes: Minden évben kiírásra kerül ez a pályázat, javaslom, hogy 
induljunk rajta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 12/2016. (IV.14.) határozata a Veszprém 
Megyei Német Önkormányzatok Közössége által 
hirdetett pályázaton való indulásról 

 
1. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém 
Megyei Német Önkormányzatok Közössége által kiírt 
pályázati felhívás alapján saját kulturális rendezvény 
megrendezésére. A kért támogatás összege 50 000,- Ft, 
míg a saját forrást a feladatalapú támogatás terhére 
biztosítja.  
 
2. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervéről szóló a 
2/2016. (I.28.) határozatában „Október” hónapot az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
„Október 
 
1. Iskolai körzethatárok megállapítása 

Előadó: elnök 
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2. Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. 
évi költségvetésének módosítása 
Előadó: elnök 
 

3. Christkindl vándorkiállításra felkészülés 
Előadó: elnök” 

 
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: április 15. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

6.napirend:  Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
intézményvezetői beosztásának ellátására beérkezett pályázat véleményezése 

 
Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Nem kell bemutatni a pályázót. A pályázati anyaga tartalmaz minden 
kötelező elemet. Javaslom elfogadni a határozati javaslatot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 13/2016. (IV.14.) határozata a Hauser 
Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására 
beérkezett pályázat véleményezéséről 

 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Hauser Lajos Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezető 
beosztásával kapcsolatban Tróbertné Klein Beáta 
pályázó vezetői megbízásával egyetért.  
Utasítja az Elnököt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
   
Határidő: május 5.  
Felelős: elnök, jegyző 

 
NAPIREND UTÁN:  

 
a) Tájékoztató Oberpleichfeld település támogatásával kapcsolatban 

 



Freund Antalné képviselő: Martina Rottman jelezte, hogy a viszontlátogatásrajövőre június
22-én vagy 29-én kerÍilhetne sor. A Fischfesten nem tudnak minket fogadni' az egyéb
elfoglaltságok miatt.

Kardos Antalné elnök-helyettes: Ezérthető, de még messze van.

b) Táj ékoztató a Christkindl vrándorkiállításról

Pichler József elnök: Beszéltem a Regionalbtiroval, körülbelül 70 000,- Ft_ot kell költentink
az eseményre. Amint megkapjuk a feladatalaputátmogatást, dönthetiink róla.

c) Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése:

Pichler József elnök: A 2016. április 14-i képviselő-testiileti ülés jegyzőkönyvének
hitelesítőj éül j avasolj a Freund Antalné képviselőt megbízni.

A Képviselőtestiilet _ 3 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül- 1 fő tartőzkodása mellett - a
2016. április I4-én megtartott iilés jegyzőkönyv hitelesítőjéül Freund Antalné képviselőt
megbízta.

Több trírgy nem volt, az elnök az ülést I7 őra15 perckor berekesztette. 
G
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