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

 
Ügyszám: URK/81-14/2018       

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. december 7-

én (pénteken) 09.00 órai kezdettel megtartott rendes 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 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) Informatikai eszközök beszerzése 
Előadó: Kardos Antalné elnök 

 
2) Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus és a Nemzetiségi Tánccsoport 2018. évi 

beszámolója 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 
 

3) Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 
 

4) 2019. évi munkaterv 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 
 

5) 2019. évi belső ellenőrzési terv 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 
 

6) Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2018. (IX.13.) és 
83/2018. (IX.13.) határozatainak módosítása 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 

 
1. napirend: Informatikai eszközök beszerzése 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
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Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: A működési támogatást még ebben az évben el kell költeni. A 
működésünket nagyban elősegítené egy modernebb asztali számítógép, itt az irodában. 
 
Freund Antalné elnök-helyettes: A nyomtató is régi már, azt is le kellene selejtezni. 
 
Kardos Antalné elnök: Ahogy az anyagi helyzete engedi az önkormányzatnak, lecseréljük azt 
is. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 98/2018. (XII.7.) határozata  
az informatikai eszközök beszerzéséről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a működési támogatás és a gazdasági tartalék 
terhére 114 899,- ft értékben asztali számítógépet és hozzá 
operációs rendszert vásárol az Etalon Elektronikai Kft-től. 
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: elnök 
 

2. napirend: Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus és a Nemzetiségi Tánccsoport 2018. évi 
beszámolója 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: Az egyesületek írásos beszámolói az előterjesztés mellékletét képezik. 
Véleményem szerint a nemzetiségi civil szervezetek és tagjai a falu közösségi életének 
mozgatórugói. A sok vidéki fellépés mellett nem mulasztják el az úrkúti ünnepeket sem és 
mindig lehet rájuk számítani a rendezvények előkészítésében is. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 99/2018. (XII.7.) határozata  
az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus 2018. évi 
beszámolójáról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus 
beszámolóját elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 100/2018. (XII.7.) határozata  
az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesületen belül működő 
Nemzetiségi Tánccsoport 2018. évi beszámolójáról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesületen belül 
működő Nemzetiségi Tánccsoport beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
 

3. napirend: Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: Az alapító okiratot az óvodai konyha működése miatt szükséges 
módosítani. A 2019. január 1-jével induló bölcsődei ellátáshoz fognak főzni, valamint a 
munkahelyi étkeztetésre is biztosítunk lehetőséget, amennyiben a konyha tudja vállalni és igény 
is lesz rá. 
 
Rankl Angéla képviselő: Korábban is az óvodai konyha készítette a pedagógusok ebédjét, nem? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Igen, de akkor a cafeteria keretében történt a munkahelyi 
étkeztetés. Mivel külsős cég látja el a szociális étkeztetést, ezért a szabad kapacitás terhére lenne 
lehetőség térítés ellenében igénybe venni a munkahelyi étkeztetést. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 101/2018. (XII.7.) határozata  
az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának 
módosítása 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda alapító 
okiratának módosítását az 1. sz. melléklet, míg az egységes 
szerkezetű alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerint 
jóváhagyja. 
 
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
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Felelős: elnök 
Határidő: 2018. december 31. 

 
4. napirend: 2019. évi munkaterv 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: A munkaterv iránymutatásul szolgál a jövő évi munkánkhoz. Nehéz 
előre tervezni anélkül, hogy tudnánk a feladatalapú támogatás összegét, hiszen annak 
függvényében tudjuk végezni a munkánkat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 102/2018. (XII.7.) határozata  
a 2019. évi munkatervről 
 

 
Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 

 
 
Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

munkaterve 
 

Január 
 
1. Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
2018. évi költségvetéséről szóló határozata módosítása 
Előadó: elnök 
 
2. Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: elnök 
 
3. Az Úrkút Község Önkormányzatával kötött 
Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: elnök 
 
4. Javaslat a saját bevételek és az adósságot 
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
megállapítására  
 

Március – Április 
 
1.  Tájékoztató a német nemzetiségi óvodai 
beíratásról 
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Előadó: elnök 
 
2. Támogatói döntések a feladatalapú támogatás 
alapján 
Előadó: elnök 
 

Május 
 
1. Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 
2018. évi zárszámadása 
Előadó: elnök 
 
2. Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata 
2019. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: elnök 
 

 3. A „XXI. Nemzetiségi Nap és 45 éves a 
Nemzetiségi Asszonykórus” elnevezésű rendezvény 
előkészületi munkái 
Előadó: elnök 
 

Június 
 
1. Döntés a „XXI. Nemzetiségi Nap és 45 éves a 
Nemzetiségi Asszonykórus” elnevezésű rendezvény 
költségeiről 
Előadó: elnök 
 
2. Nevelési-oktatási intézmények beszámolói 
Előadó: elnök 
 

Szeptember 
 
1. Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata 
2019. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: elnök 
 

December 
 
1. Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 
2019. évi munkaterve 
Előadó: elnök 
 
2.  2020. évi belső ellenőrzési terv 
Előadó: elnök 
 
3. Közmeghallgatás 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  elnök 
 

5. napirend: 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: A jövő évben is szükséges belső ellenőrzést végeztetni. A korábbi 
évekhez hasonlóan Molnár Erikától kértünk ajánlatot, aki bruttó 120 000,- forint megbízási 
díjért vállalja elvégezni a munkát. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 103/2018. (XII.7.) határozata  
a 2019. évi belső ellenőrzési munkatervről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a 2018. évi 
ellenőrzési munkatervet az 1. számú melléklet szerint 
jóváhagyja, azzal, hogy az 1. számú mellékletben foglalt 
feladatok elvégzésével Molnár Erika belső ellenőrt bízza 
meg, 120 000,- Ft megbízási díjért.  
 
Felelős: elnök, jegyző 

 Határidő: 2019. december 31. 
 

6. napirend: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2018. 
(IX.13.) és 83/2018. (IX.13.) határozatainak módosítása 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: Két határozatot szükséges módosítani. A 69/2018-as határozat a 
tantermi székek szállítási költségéről nem rendelkezett, a 83/2018-as határozathoz képest 
nagyobb összegben kerültek beszerzésre a rendezvényhez kapcsolódó apróságok. Kérem, hogy 
a többlet költség igényt hagyja jóvá a testület. 
 
Rankl Angéla képviselő: A tantermi székek mikor fognak megérkezni? 
 
Kardos Antalné elnök: Csak 2019-ben, várhatóan január-február környékén. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 104/2018. (XII.7.) határozata  




