
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: 81-7/2017 

Meghívó 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 
2017. június 29-én csütörtökön du. 15.00 órai kezdettel tartja. 

 
Az ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42. 
 
Az ülés napirendje: 
 
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 
 
 

Kérem az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2017. június 23. 
 
                                                                        Tisztelettel: 
 
      ……………………… 

Pichler József 
elnök 



Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: 81-7/2017 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. június 29-i ülésére 

 
Tárgy: A 19. Nemzetiségi Nap költségeinek viselése  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megrendezésre került a 19. Nemzetiségi Nap, mely remekül sikerült. 
A  program német nyelvű szentmisével kezdődött, majd kezdetét vette az úrkúti kultúrcsoportok 
nagyobb részben német nyelvű, színvonalas előadásai, majd pedig megkezdődött a fergeteges 
svábbál. 
A vendéglátás és a rendezvény önkormányzatunkat terhelő költségei az alábbiak szerint 
alakultak:  
 
Sorszám Megnevezés Számla összege 
1. Bor     2.500.- Ft 
2. Víz, üdítő     8.048.-Ft 
3. Pogácsa     7.950.-Ft 
4. Terítő, szalvéta   15.605.-Ft 
5. Élőzenei szolgáltatás 170.000.-Ft 
6. Hangosítás, színpadbérlés 130.048.-Ft 
7. Melegétkezés   50.000.-Ft 
8. Édesség, üdítő   26.506.-Ft 
9. Vázák 50 000,- Ft 
10. Reprezentációs költségek után fizetendő közteher 33 402,- Ft 
 Összesen: 494 059,- Ft 

 
 
Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a fenti költségek viseléséről határozzon, hiszen az 
immáron 19. alkalommal megrendezett Nemzetiségi Napot színvonalas előadásokkal 
ünnepelhettük meg. 
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Úrkút, 2017. június 22. 
 
                                                                     Pichler József 
                                                                    elnök  
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 

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 
 



Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: 81-7/2016 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. június 29-i ülésére 

 
Tárgy: Úrkúti Napközis Tábor támogatása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Úrkúti Család és Gyermekjóléti Szolgálat minden évben megrendezi az Úrkúti Napközis 
Tábort, mely minden korcsoportú gyermek számára biztosít egy egyhetes kikapcsolódási 
lehetőséget. 
 
Pölöskei Alexandra családsegítő támogatási kérelme az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Önkormányzatunk az előző években is segítette a Kalandorokat, így javaslom most is bruttó 
20 000,- Ft összeggel járuljunk hozzá a Napközis Tábor megrendezéséhez. 
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati 
javaslat elfogadását.  
 
Úrkút, 2017. június 23. 
                                                                     Pichler József 
                                                                    elnök  
 
 

Határozati javaslat 
 

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 
 



Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: 81-7/2017 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. június 29-i ülésére 

 
Tárgy: Testvértelepülési látogatás költségeinek viselése 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tavaly a Nemzetiségi Nap keretében írtuk alá Oberpleichfeld településsel a testvértelepülési 
megállapodást. Idén Úrkút település lakói és sportolói utaztak ki az anyanyelvi kapcsolattartás, 
a hagyományápolás és a sport terén kötődő barátság jegyében. 
 
Az utazásra június 22-én került sor. A rá következő napon Oberpleichfeld települést ismerhették 
meg a vendégeskedők, majd délután futballmérkőzést játszottak a sportolók. Szombaton 
Würzburg történelmi belvárosát ismerhették meg a látogatók. 
 
Délután német nyelvű szentmisét celebráltak a vendéglátók, majd kulturális műsor keretében 
ismerhette meg a hagyományos bajor vendéglátást a magyar delegáció. 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatát Kardos Antalné alelnök, Freud Antalné és Rankl 
Angéla képviselők képviselték. Az utazás önköltséges volt, azonban 11 500,- Ft értékben 
magyar hungarikumokat vett önkormányzatunk ajándék gyanánt. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület viselje az ajándék 11 500,- Ft-os költségét, mely csekély 
összeg a testvértelepülési kapcsolat jelentősége mellett. 
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Úrkút, 2017. június 22. 
 
                                                                     Pichler József 
                                                                    elnök  
 

Határozati javaslat 
 

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 
 



Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: 81-7/2017 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. június 29-i ülésére 

 
Tárgy: Törvényességi javaslat megtárgyalása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2017. (V.17.) határozatában 
dr. Dóczy Mariannt nyilvános ülésen kitüntetésre terjesztette fel. 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 91. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján a Képviselő-testület zárt ülés tart kitüntetési ügy tárgyalásakor. 
 
A joggyakorlat alapján a kitüntetési ügy tárgyalása nemcsak a kitüntetés elbírálását, hanem a 
javaslatot, felterjesztést is magába foglalja, ezért a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
törvényességi javaslattal élt, mivel jogszabálysértő volt a határozathozatal. 
 
Tekintettel, hogy a törvénysértést orvosolni nem lehet, ezért csak törvényességi javaslat 
elfogadásáról vagy elutasításáról szükséges dönteni. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a törvényjavaslatot fogadja el, mivel az Njtv. zárt 
ülésen egzaktan nem a kitüntetés elbírálását, hanem a kitüntetési eljárás egészét, így a 
felterjesztést is magába foglalóan rendelkezik a kitüntetési ügyről. 
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati 
javaslat elfogadását.  
 
Úrkút, 2017. június 23. 
                                                                     Pichler József 
                                                                    elnök  
 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal kitüntetési ügy tárgyalásával kapcsolatos törvényességi javaslatát elfogadja, 
azzal egyetért. 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: jegyző és elnök 
 


