
ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 ELNÖKÉTŐL 

8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: URK/81-6/2018 

Meghívó 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart 2018. 
május 30-án szerdán de. 09.00 órai kezdettel. 

 
Az ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42. 
 
Az ülés napirendje: 
 
 
1) A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 
 

2) Megállapodás kötése gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 

 
3) Köznevelési intézmények fenntartói jogának átvételével kapcsolatos döntések 

Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
a) Úrkút Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetőjének megbízása 
 
b) Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói jogának 
átvétele 
 
c) Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola alapító okirata 
 
d) Vagyonkezelési szerződés kötése a 41. hrsz. alatti épületekre és a 395/3/A/1 hrsz. alatti 
sportcsarnokra 
 
e) Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetőjének 
megbízása 
 
f) A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Pedagógiai Programja 
véleményezésének megrendelése 
 

4) A 20. Nemzetiségi Nap 
 Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
5) Veszprém – Wunsiedel testvérkapcsolat alapján szervezett diákcsere program támogatása 

Előadó: Kardos Antalné elnök 
 

6) Együttműködési megállapodása kötése a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
 



7) Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus vidéki fellépéseinek támogatása 
Előadó: Kardos Antalné elnök 

 
Kérem az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2018. május 24. 
 
                                                                        Tisztelettel: 
 
                                                                 ……………………… 
      Kardos Antalné elnök 



Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: URK/81-6/2018 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. május 30-i ülésére 

 
Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi zárszámadása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 91. §-ában, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: Avr.) foglaltak alapján az elnök terjeszti a Képviselő-testület elé 
a zárszámadást úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de 
legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen az. A 
képviselő-testület köteles a 2017. évi zárszámadásról határozatban dönteni. 
 
Az Önkormányzat költségvetési teljesítésének bevételi fő összege 2.806.817.-Ft, kiadási fő 
összege 2.601.528.-Ft, így a maradvány 205.289.-Ft. 
 
Bevételek: 
A támogatás értékű bevételek 100 %-on teljesültek, ebből 782.000.-Ft működési, 1.445.904.-Ft 
feladatalapú támogatás volt. 450.000.- Ft-ot pályázaton nyert az önkormányzat, valamint 
128.902.- Ft volt az előző évi maradvány összege. 
 
Kiadások: 
A kiadások összeségében 92.69 %-ban teljesültek. A maradvány összege elszámolásra köteles, 
felhasználására 2018. december 31-ig van lehetőség. 
A Nemzetiségi Önkormányzat fő feladatának tekinti, hogy ápolja, támogatja a sváb 
hagyományokat. Örvendetes módon mindkét közoktatási intézményben, az óvodában és az 
iskolában is német nemzetiségi oktatás folyik. A nemzetiségi önkormányzatunk minden 
lehetséges módon támogatja e két intézményt. Az iskolában hagyományőrző jelleggel 2017. 
évben is megrendezésre került a rejtvényfejtő és fordító verseny, melyet a nemzetiségi 
önkormányzat támogatott. A tanulók vendégül látását és díjazását önkormányzatunk 
biztosította, 14.625.- Ft értékben.   
A 21. századi óvodai foglalkozáshoz hozzátartozik, hogy az óvodások digitális tartalmakkal 
találkoznak a nevelés során. Mivel nemzetiségi nevelésről van szó, így önkormányzatunk 
feladata is a nevelési feladatok minél magasabb színvonalú biztosítása. Ennek szem előtt 
tartásával az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda részére vásároltunk egy notebook-ot operációs 
rendszerrel összesen 144 390,- Ft értékben. 
 
A környékbeli német nemzetiségi óvodák az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is 
megrendezték (április 7-én) a nemzetiségi óvodák tánctalálkozóját, melyet idén Városlőd 
szervezett meg. Az eseményen 20 fő nagycsoportos korú gyermekkel vett részt az Óvoda. A 
buszköltségük megtérítését vállalta az önkormányzat 23 622,- Ft összegben. 
Önkormányzatunk a német nemzetiségi óvodát a német nemzetiségi foglalkozások 
színesítéséhez, játékok, könyvek beszerzésével támogatta, 60.000.- Ft összegig.  



 
A faluban évről-évre megrendezésre kerülő gyermeknapot is támogattuk 20.000.- Ft-tal, 
valamint az óvodás gyermekeknek külön tartott gyermeknapot, szintén 20.000.- Ft-tal. 
A napközis táboroztatásra 19.200 Ft-ot biztosítottunk fürdőbelépők formájában. 
 
A Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége, a Veszprém Megyei Német 
Önkormányzat és a Városlődi Villa Kht. szervezésében nyáron német nemzetiségi nyelvápoló 
és hagyományőrző tábor került megrendezésre az Iglauer Parkban. A szervezők felkeresték a 
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát is, ahonnan 3 fő tanuló vett 
részt a táboroztatásban.  A tábor célja a német nyelv ápolása, a német nemzetiségi kisebbség 
hagyományainak megismertetése, valamint hozzájárulás a magyarországi német nemzetiségi 
értelmiség felneveléséhez, a testület döntése alapján a tábor költségeinek 50%-át fizettük ki 
37.500.- Ft összegben. 
 
Júniusban tartottuk az immár hagyományos nemzetiségi napot. A pályázaton nyert 250.000.- 
Ft a költségek nagy részét fedezte (színpadbérlés, hangosítás, előadóművész díja), ezen felül 
még 84.151.- Ft költöttünk a nemzetiségi nap költségeire. 
 
A Nemzetiségi Asszonykórus működési költségeihez 150.000 Ft, a Faluvédő és Kulturális 
Egyesület működési költségeihez is 100.000.- Ft-tal járultunk hozzá.  
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot adott be az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus 
Egyesület által is énekelt dalok, daloskönyvbe rögzítésére.  A hagyományőrzés szempontjából 
rendkívüli jelentőségű, hiszen olyan dalok is lejegyzésre kerültek, amiket már alig ismernek a 
faluban. Az elkészítésben segítséget nyújtott Sárkány Pálné is, az Asszonykórus alapítója, 
akinek közreműködése tovább emeli a mű minőségét. A pályázaton elnyert 200.000.- Ft-on 
felül még 560.000.- Ft-os összeggel kellett az önkormányzatnak hozzájárulni a könyv 
elkészítéséhez és nyomtatásáshoz. Így most 500 példányban áll az utókor rendelkezésére.  
 
A nagysikerű Christkindl vándorkiállítás nyomán megszületett egy képes kiadvány CD-
melléklettel. A Christkindl hagyományok ápolása, megőrzése céljából a Képviselő-testület 
javaslatára 20 példány kiadványt rendeltünk meg 41.885,- Ft összegben. 
 
Rankl Angéla képviselő (Nemzetiségi Táccsoport oszlopos tagja) kezdeményezésére, a Hauser 
Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetője, Tróbertné Klein 
Beáta, megkérte Bodor Emőke pedagógust, hogy vegyen részt egy táncoktató tanfolyamon, 
amit örömmel elvállalt. A Nemzetiségi Tánccsoportban az idősebb korosztály képviseli magát, 
az iskolai oktatás keretében történő oktatással azonban lehetőség lenne fiatalokat is 
becsatornázni, ezzel is elősegítve hagyományaink megőrzését, ápolását. Az oktatás költsége 55 
000,- Ft volt, melyet a nemzetiségi önkormányzat teljes egészében kifizetett.  
 
2018-ban Úrkúton kerül megrendezésre a Megyei Önkormányzati Gálaműsor, melyhez időben 
elkezdtük az előkészületeket. A Tornacsarnokot Úrkút Község Önkormányzata biztosítani 
fogja, azonban a települési önkormányzatnak is gondot okoz a nagyobb rendezvények esetén a 
csarnok berendezése, mivel nem áll rendelkezésre elegendő asztal. Mivel az anyagi lehetőségek 
adottak voltak, ezért a nemzetiségi  önkormányzat vásárolt 30 db asztalt, 367.500.- Ft értékben. 
 
A hagyományos Falukarácsony költségeihez is hozzájárultunk 19.968.- Ft-tal. 
 



Összességében elmondható, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2017. évben is csak az állami 
támogatásokra támaszkodhatott, s ezek erejéig vállalhatott kötelezettséget. A költségvetés 
fegyelmezett, és takarékos betartásával az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil. Felmérte a 
tartalékok képzésének fontosságát, mellyel a likviditását meg tudta őrizni. 
 
Az önkormányzat pénzmaradványa 205.289- Ft, melyet a 2018. évi költségvetésében 
felhasználásra betervezett. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Úrkút, 2018. május 24. 
 

Kardos Antalné 
elnök 

 
Határozati javaslat 

 
Úrkút Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
zárszámadását 2.806.817.- Ft bevételi teljesítéssel, melyből 
- működési bevétel  2.806.817- Ft 
- felhalmozási bevétel:    0.- Ft    
 
2.601.528.- Ft kiadási teljesítéssel, melyből 
- működési kiadás   2.601.528.-Ft 
- felhalmozási kiadás:      0.-Ft 
     
az 1.számú melléklet szerint elfogadja. 
 
A 2.számú melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét. 
A pénzeszközök változását a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
Az önkormányzat pénzmaradványát a 4. számú melléklet állapítja meg. 
Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik, 
közvetett támogatást nem nyújtott, és több évre kiható döntést sem hozott. 
 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 



1.melléklet

Eredeti
Módosí-

tott 
Teljesí-

tés
%

B C D E

1.
2. B.BEVÉTELEK

3.

4. B16. Egyéb működési célú támogatások 782000 2677904 2677904 100,00
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 782000 2677904 2677904 100,00

6. B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 11

7. B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
8. B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS
9.         B812. Maradvány igénybevétele 128902 128902 128902 100,00

10. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 910902 2806806 2806817 100,00
11.

12. K.KIADÁSOK

13.
14. K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
15.      K122  Megbízási díj 40000 13 000

16.      K123 Reprezentáció 200000 90 119
17. K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK
18.       K217 Munkáltatót terhelő járulék 11000 45 670 45670 100,00
19. K3. DOLOGI KIADÁS
20.      K311 Könyvbeszerzés 20000 66 544 66526 99,97

22.      K312  Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés 80000 200 141 149865 74,88

     K321 Internetes oldal működtetése 10000 10 000 9900 99,00

23.      K334 Karbantartás,kisjavítás szolg. 30000 30 000 0 0,00

     K336 Szakmai tev.segítő szolg. 120000 120 000 120000 100,00

25.      K337 Más egyéb szolgáltatás 200000 1 159 752 1159752 100,00

26.      K341 Kiküldetés 20000 52 936 37700 71,22

27.      K342 Reklám és propaganda 10000 10 000 0 0,00

28.      K351 Működési célú el.felsz. ÁFA 169902 185 234 105627 57,02

     K355 Egyéb dologi kiadás 0 20 4 20,00
30. K6 BERUHÁZÁSOK
31.      K63 Informatikai eszköz beszerzés 0 113 693 113693 100,00

     K64 Tárgyi eszköz beszerzés 0 305 118 289370 94,84

32.      K67 Beruházási célú előz.felszám.ált.forg.adó 0 113 079 108827 96,24

33. ÖSSZESEN 910902 2 515 306 2 310 028 91,84
34. 084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA
35. K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
36.      K506 Egyéb műk.c.kiadás ÁH belülre 0 41 500 41500 100,00

37.      K511 Egyéb műk.c.kiadás ÁH kívülre 0 250 000 250000 100,00

38. ÖSSZESEN 0 291 500 291 500 0,00
39. TARTALÉKOK
40.       K551 Tartalékok 0 0 0

41. K. KIADÁSOK MINDÖSSZSEN 910902 2 806 806 2 601 528 92,69

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Ft

MEGNEVEZÉS

011140 ORSZÁGOS ÉS HELYI NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI  TEVÉKENYSÉGE

103094 100,00

011140 ORSZÁGOS ÉS HELYI NEMZETISÉGI 
ÖNK.IGAZGATÁSI  TEVÉKENYSÉGE

B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A
Sorsz.



2.melléklet

 Ft
Előző évi 

költségvetési 
beszámoló záró 

adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

B C

1.

2. 266 975 143 082
3.      I.  Immateriális javak
4.      II. Tárgyi eszközök 266 975 143 082

5.      III.Befektetett pénzügyi eszközök

6.      IV.Üzemelt,kez.átadott eszközök

7.

8. B./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 0 0
9.      I.  Készletek

10.      II. Értékpapírok 0 0
11. C./ PÉNZESZKÖZÖK 115 927 205 289
12. D./ KÖVETELÉSEK 0 0
13.      I. Költségvetési évben esedékes követelések

14.      II.Költségvetési évet követően esedékes követelések

15.      III. Adott előlegek

16. E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 12 975 0
17. F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0
18. 395 877 348 371
19.

20. G./ SAJÁT TŐKE 395 877 348 371
21.      I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 199 625 1 199 625
22.      II. Nemzeti vagyon változásai 0 0
23.      III. Egyéb eszközök induláskori értéke 527 839 527 839
24.      IV. Felhalmozott eredmény -1 218 261 -1 331 587
25.      V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0
26.      VI. Mérleg szerinti eredmény -113 326 -47 506

27. H./ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
28.      I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

29.      II. Költségvetési évet követően esedékes kötezettségek

30.      III. Kapott előlegek
31. I./ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0

32. 0 0
33. K./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0

34. 395 877 348 371

J./ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS 
ELSZÁMOLÁSOK

Sorsz,

A./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 
ESZKÖZÖK

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat  2017 . 

M É R L E G E

Megnevezés 

E S Z K Ö Z Ö K

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
F O R R Á S O K

A



2 melléklet

Ft

Forgalomképtelen 
törzsvagyon

Korlátozottan 
forgalomképes 
törzsvagyon

Törzsvagyonon 
kivüli egyéb 
vagyon

Összsen
förgalomképtelen 
törzsvagyon

korlátozottan 
forgalomképes 
törzsvagyon

Törzsvagyonon 
kivüli egyéb 
vagyon

Összsen

A B C D E F G H I

1. Vagyonértékű jogok
2. Szellemi termékek
3. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
4. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.jogok
5. Gépe, berendezése, felszerelések, járművek 1 327 656 1 327 656 1 675 557 1 675 557
6. Tenyészállatok
7. Beruházások, felújítások 347 901 347 901 642 275 642 275
8. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 675 557 1 675 557 2 317 832 2 317 832
9. Tartós részesedések
10. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok
11. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
12. Koncesszióba,vagyonkezel.adott eszk.
13. KONCESSZIÓBA,VAGYONKEZ.ADOTT ESZK.

14.
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 675 557 1 675 557 2 317 832 2 317 832

15. Teljesen(O-ig) leírt eszközök bruttó értéke 475 932 475 932 1 462 232 1 462 232

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  2017. évi  bruttó vagyona

Előző év Tárgyév
Eszközök 

S
o

rs
z.

Állományi érték



3.melléklet

Ft

S
o

r-
s

zá
m

R
o

va
tr

en
d

2017. évi 
eredeti 

előirányzat

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

A B D E F

1. B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL 782 000 2 677 904 2 677 904
2. B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA
3. B111 Helyi önk.működési általános támogatása
4. B112 Települési önk.egyes köznevelési felad.támogatás
5. B113 Települési önk.szoc. és gyermekjól.feladatainak támogatása
6. B114 Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása
7. B115 Központosított előirányzatok(lakott külterület)
8. B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 782 000 2 677 904 2 677 904
9. B161 Központi költségvetési szervtől 782 000 2 677 904 2 677 904

10. B161 Elkülönített állami pénzalapoktól
11. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ELÜLRŐL
12. B25 EGYÉB FELHALM.CÉLÚ TÁM.EU-S PROGRAMOKHOZ
13. B3 KÖZHATALMI  BEVÉTELEK
14. B34 VAGYONI TÍPUSU ADÓK
15. B343 Magánszemélyek kommunális adója
16. B35 TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA
17. B351 Iparűzési adó

18. B354 Gépjárműadó
19. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 0 0

B401 Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0
20. B402 SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE
21. B4021 Alkalmazottak térítési dija
22. B4022 Bérleti díj
23. B4023 Egyéb szolgáltatások
24. B403 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
25. B4031 Államháztartáson belülre
26. B4032 Államháztartáson kívülre
27. B404 TULAJDONOSI BEVÉTELEK
28. B4041 Üzemeltetésből származó bevételek
29. B4042 Önkormányzati lakások lakbérbevételei
30. B4043 Egyéb helyiségek bérbeadása
31. B405 ELLÁTÁSI DÍJAK
32. B4051 Intézményi ellátási díjak
33. B406 KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
34. B407 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS

B408 Egyéb kapott kamat 0 0 9
B411 Egyéb működési bevétel 0 0 2

35. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
36. B62 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE
37. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
38. B72 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE
39. B73 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
40. B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 782 000 2 677 904 2 677 915
41. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 128 902 128 902 128 902
42. B81 FELFÖLDI FINANSZÍROZÁS (PÉNZMARADVÁNY) 128 902 128 902 128 902
43.
44. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 910 902 2 806 806 2 806 817

C

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat  2017. évi költségvetésének 

PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Bevételei jogcím
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2017. évi 
eredeti 

előirányzat

2017. évi 
módosított
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

A B C D E F
1. K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 240 000 103 119 103 094
2. K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK 11 000 45 670 45 670
3. K3 DOLOGI KIADÁSOK 659 902 1 834 627 1 649 374
5. K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 291 500 291 500
6. K506 Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre 0 41 500 41 500
7. K511 Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on kivülre 0 250 000 250 000
8. K6 BERUHÁZÁSOK 0 531 890 511 890
9. K7 FELÚJÍTÁSOK

10. K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
11. K87 LAKÁSTÁMOGATÁSOK
12. K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
13. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN
14. K512 TARTALÉKOK
28. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 910 902 2 806 806 2 601 528

K I A D Á S

Kiadási jogcím



2015. évi 
tény (Eft)

2016. évi 
tény(Ft)

2017. évi 
tény(Ft)

2015. évi 
tény(Eft)

2016. évi 
tény(Ft)

2017. évi 
tény(Ft)

B C D F G H
1. B1 Működési célú támog.ÁH-n belülről 1 619 1 974 732 2 677 904 K1 Személyi juttatások 370 84 732 103 094
2. B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadót terhelő járulékok 3 840 45 670
3. B4 Működési bevételek 3 557 11 K3 Dologi kiadások 1 056 902 997 1 649 374
4. B6 Működési célú átvett pénzeszköz K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. B8 Finanszírozási bevételek(pénzmarad.) 480 118 166 128 902 K5 Egyéb működési célú kiadások 392 371 550 291 500
6. K9 Finanszírozási kiadások
7.
8.
9. ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 2 099 2 096 455 2 806 817 ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS 1 818 1 363 119 2 089 638
10.
11. K6 Beruházások 163 604 434 511 890
12.
13.
14.
15. ÖSSZES FELHALM.BEVÉTEL 0 0 0 ÖSSZES FELHALM.KIAD. 163 604 434 511 890
16.
17. ÖSSZES BEVÉTEL 2 099 2 096 455 2 806 817 ÖSSZES KIADÁS 1 981 1 967 553 2 601 528

3. melléklet

K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI  MŰKÖDÉSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK, KIADÁSOK MÉRLEGE

Bevételek Kiadások

Megnevezés Megnevezés

S
o

rs
zá

m

A E

K5 Tartalékok

B2 Felhalmozási célú tám.ÁH-on belülről
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz K7 Felújítások



4. melléklet

ÖSSZEG
B

1 Alaptevékenység költségvetési bevéteteli 2677915
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2601528
3 I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 76387
4 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 128902
5 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0
6 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 128902
7 A) Alaptevékenység maradványa=(I+II) 205289
8 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0
9 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0

10 III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege(=08-09) 0

11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0

12 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0

13 0

14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) 0
15 C)Összes maradvány(A+B) 205289
16 D) Alaptevékenység köztelezettségvállalással terhelt maradványa 205289
17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 0
18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötezettség 
19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa(B-F)

IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  2017. ÉVI
MARADVÁNYKIMUTATÁSA

MEGNEVEZÉS
A

Sorsz.



Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: URK/81-6/2018 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. május 30-i ülésére 

 
Tárgy: Megállapodás kötése gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvtv.) 
18. § (1a) bekezdése rögzíti: „A települési önkormányzat vagy a fenntartó az e törvényben 
meghatározott módon, természetbeni ellátásként biztosítja a gyermekétkeztetést.” 
 
A Gyvtv. vonatkozó rendelkezései szerint a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési 
napokon, valamint az iskolai tanítási napokon gyermekétkeztetést kell biztosítani. 
 
Úrkút Község Önkormányzata és az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat az Úrkúti 
Német Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának átadása tárgyában köznevelési szerződést 
kötöttek. A szerződés alapján a költségvetési szerv fenntartása és így az óvodai konyha 
működtetése a nemzetiségi önkormányzat feladata lesz 2018. szeptember 1. napjától. 
 
A gyermekétkeztetés szeptember elsejétől továbbra is az önkormázat feladata, melynek az 
Óvoda konyháján keresztül tenne eleget, a mellékelt megállapodás alapján. 
A megállapodás alapján vásárolt szolgáltatás címen a községi önkormányzat megrendeli a 
gyermekétkeztetést a nemzetiségi önkormányzattól, aki azt a fenntartásában működő óvodai 
konyha útján biztosítani fogja a köznevelési intézmények számára. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a gyermekétkeztetés zavartalan biztosítása érdekében 
a megállapodás tervezetet hagyja jóvá, illetve adjon felhatalmazást annak aláírására. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
   
Úrkút, 2018. május 24. 
      

Kardos Antalné 
elnök 

 
Határozati javaslat 

 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 
mellékletét képező megállapodást. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 



1. melléklet 
 
 

Megállapodás  
gyermekétkeztetési feladatok ellátására 

 
amely létrejött egyrészről Úrkút Község Önkormányzata (székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 
45., képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester), mint megbízó önkormányzat 
 
másrészről Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45., 
képviseli: Kardos Antalné elnök), mint megbízott önkormányzat között az alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. Felek megállapodnak abban, hogy megbízó a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdés alapján köteles a 
gyermekétkeztetésről gondoskodni.  
 
2. Felek rögzítik, hogy az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda (továbbiakban: Óvoda) fenntartói 
jogát megbízó önkormányzat 2018. szeptember 1-jétől átadja megbízott önkormányzatnak, aki 
azt átveszi. Az erről szóló köznevelési szerződés alapján megbízott önkormányzat átveszi az 
Óvoda minden alkalmazottját. Az ingó és ingatlan vagyontárgyak használatáról szóló 
vagyonkezelési szerződés rögzíti továbbá, hogy a gyermekétkeztetésről a megbízott 
önkormányzat gondoskodik. 
 
3. Az előző pontokban foglaltak végrehajtása érdekében Felek jelen megállapodás keretében 
szabályozzák a gyermekétkeztetés ellátásával kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket. 
 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a gyermekétkeztetést vásárolt élelmezés formájában – az– 
2018. szeptember 1. napjától pedig a megbízott önkormányzat fenntartásában lévő Úrkúti 
Német Nemzetiségi Óvoda (székhely: 8409 Úrkút, Mester u. 3.) által üzemeltetett konyháról 
biztosítják. 
 
5. Megbízó önkormányzat kijelenti, hogy minden év március 31-ig rendeletben szabályozza a 
gyermekétkeztetés igénybevételéért fizetendő személyi térítési díjat.  
 
6. Megbízó önkormányzat, mint állami fenntartó a mindenkori költségvetési rendelet alapján 
normatíva igénylésére jogosult. A normatíva igényléshez megbízott önkormányzat megbízó 
önkormányzattal szorosan együttműködik, a szükséges adatokat, nyilvántartásokat a megbízó 
önkormányzat rendelkezésére bocsájtja.  
 
7. Megbízó önkormányzat a gyermekétkeztetés ellátásához negyedévente, a negyedév 2. 
hónapjának 15. napjáig egyenlő részletekben hozzájárulást fizet megbízott önkormányzat 
részére. A hozzájárulás összege az állami normatíva alapján kerül megállapításra. 
 
8. A megállapodás felmondását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A felmondás időpontja 
kizárólag július és augusztus hónapokra eshet, és a felmondást legalább 4 hónappal korábban 
írásban közölni kell. A megállapodás megszűnésekor a Felek egymással kötelesek elszámolni. 
A Felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseiket elsősorban egymás között, tárgyalások, 
egyeztetések útján rendezik. 
 
9. A megállapodás 2018. szeptember 1-jén lép hatályba és határozatlan időre jön létre. 
 



10. Felek jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Gyvtv, a Nemzeti 
Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
11. Felek jelen – 4 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az 
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták 
 
 
Úrkút, 2018. … … 
 
 
………………………    ……………………… 
Fülöp Zoltánné     Kardos Antalné 
polgármester      elnök 
Úrkút Község Önkormányzata   Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 



Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
Ügyszám: URK/81-6/2018 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. május 30-i ülésére 

 
Tárgy: Köznevelési intézmények fenntartói jogának átvételével kapcsolatos döntések 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk 24/2017. (V.17.) határozatával döntötte el, hogy a Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói jogát átveszi. A döntést követően 
megkerestük az országos német nemzetiségi önkormányzatot, majd a megyei német 
nemzetiségi önkormányzatot, akik támogatták kezdeményezésünket. Kora tavasszal a Pápai 
Tankerület lefolytatta a véleményezési eljárást az Iskolában, ahol minden fórumon 
támogatásban részesült a fenntartóváltás szándéka. Utolsó lépcsőként az Emberi Erőforrás 
Minisztériumához is felterjesztésre került a fenntartóváltásról szóló döntésünk, akiknek május 
31-ig kell meghozni a döntést. 
 
Az eddigi gyakorlat szerint a döntéssel meg is várják a 31-ét, azonban az előzetes informális 
hírek szerint a Minisztérium is támogatja az intézményátvételt. Ennek tükrében javasolt a 
közbenső döntések meghozatala. Emellett szükséges egy közbenső döntést hozni az Úrkúti 
Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetőjének megbízásáról is. 
 
a) Úrkút Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetőjének megbízása 
 
Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetőjének megbízatása 2022-ben fog megszűnni, 
így a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetőjének 
megbízásának tudomásulvételéhez hasonlóan, ebben az esetben is javasolt a megbízás 
időtartamát tudomásul venni. 
 
b) Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói jogának átvétele 
 
Az átvételre a fent leírtak szerint csak az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, 
Kásler Miklós Miniszter Úr pozitív döntése esetén kerülhet sor. Miniszter Úr május 31-ig 
köteles döntést hozni, azonban egy rendkívüli ülés is sok időveszteséget jelent, így javaslom a 
fenntartói jog átvételéről szóló határozati javaslatot elfogadni. 
 
c) Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola alapító okirata 
 
A fenntartói jog működési engedélykérelméhez mellékelni szükséges a Magyar Államkincstár 
által kiadott alapító okiratot és törzskönyvi bejegyzésről szóló okiratot. Az eljárási határidő 20 
nap, így mielőbb intézkedni kell a törzskönyvi bejegyzés iránt. Az alapító okirat az Óvodához 
hasonló szerkezetben készült el, csak jelen esetben nem szükséges módosító okiratot is 
elfogadni. 
 
d) Vagyonkezelési szerződés kötése a 41. hrsz. alatti épületekre és a 395/3/A/1 hrsz. alatti 
sportcsarnokra 
 



A vagyonkezelési szerződés megkötését jogszabály írja elő. Maga a szerződés hasonló 
tartalommal készült el, mint az Óvodáé. A vagyonkezelés mellett azonban a vagyonkezelésbe 
adó is viselni fogja a sportcsarnokkal kapcsolatos költségeket, mivel a köznevelési funkción 
felüli hasznosítás az ő hatáskörében marad. 
 
e) Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetőjének 
megbízása 
 
Az intézményvezető tovább foglalkoztatásáról szóló döntés a törzskönyvi bejegyzéshez is 
szükséges. Mivel 13/2016. (IV.14.) határozatunkban Tróbertné Klein Beáta vezetői 
megbízásával egyetértettünk, ezért a határozati javaslatban foglaltak szerint javaslom kifejezni 
a további egyetértésünket. 
 
f) A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Pedagógiai Programja 
véleményezésének megrendelése 
 
Tróbertné Klein Beáta intézményvezetőt kértem meg, hogy a Pedagógiai Programjuk 
véleményezésére kérjen ajánlatot. Schindler László közoktatási szakértő, a Lovassy László 
Gimnázium tanára vállalná el a szakértést, bruttó 50 000 forintért. A szakértői véleményt a 
működési engedélykérelem mellékleteként kell benyújtani a Veszprémi Járási Hivatal felé, 
ezért javaslom a tárgyi munkát Schindler Lászlótól megrendelni.  
  
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslatok 
elfogadását.  
 
Úrkút, 2018. május 24. 

Kardos Antalné 
elnök  

 
 

Határozati javaslat 
 

1. Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda vezetőjének, Nemesné Estók Szilviának az 
intézményvezetői megbízása 2022. január 31-ig szól. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Nemesné Estók Szilvia óvodavezetőt, hogy a 
fenntartóváltás előkészítésével, a működési engedély megszerzésével, a 2018-2019. nevelési év 
előkészítésével kapcsolatos ügyekben járjon el a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésében 
meghatározott vezetői hatáskörben eljárva. 
   
Határidő: május 31.  
Felelős: elnök, jegyző 
 
 

Határozati javaslat 
 

1. Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (7) bekezdésében, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított hatásköre alapján - az EMMI 



kedvező döntése estén - 2018. szeptember 1-jei hatállyal a Hauser Lajos Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42.; OM azonosító: 037068) 
fenntartását a Pápai Tankerületi Központtól átveszi. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy az intézmény fenntartásba vételével 
kapcsolatos ügyekben járjon el.  
 
Határidő: 2018. június 20. 
Felelős: elnök, jegyző 

Határozati javaslat 
 

1. Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) bekezdése alapján, a mellékelt tartalommal, 2018. szeptember 1-jei hatállyal 
elfogadja a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (székhely: 8409 
Úrkút, Rákóczi u. 42., OM azonosító: 037068) alapító okiratát. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy vezesse át az intézményt a törzskönyvi 
nyilvántartásba. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
vagyonkezelési szerződést elfogadja. 
A Képviselő-testület utasítja az elnököt a vagyonkezelési szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. június 20. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

Határozati javaslat 
 

1. Az Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola vezetőjének Tróbertné Klein 
Beátának az intézményvezetői megbízása 2021. augusztus 15-ig szól. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Tróbertné Klein Beáta intézményvezetőt hogy a 
fenntartóváltás előkészítésével, a működési engedély megszerzésével, a 2018-2019. tanév 
előkészítésével kapcsolatos ügyekben járjon el a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésében 
meghatározott vezetői hatáskörben eljárva. 
 
Felelős: elnök, jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola fenntartói jogának átvételére irányuló hatósági 
engedélykérelem benyújtása érdekében bruttó 50 000 forint vállalkozási díjért – a működési 
támogatás terhére - megbízza Schindler László közoktatási szakértőt, hogy a Hauser Lajos 



Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Pedagógiai Programját közoktatási 
szempontok szerint véleményezze. 
A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy kössön vállalkozási szerződést Schindler 
Lászlóval. 
   
Határidő: június 20. 
Felelős: elnök, jegyző 



Okirat száma: URK/123-…/2018 

Alapító okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Hauser Lajos Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

1.1.2. rövidített neve:  Hauser Lajos Általános Iskola 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. német nyelven: Lajos Hauser Nationalitäten Grundschule in Urkut 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 42. 

1.3.2. telephelye: 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  8409 Úrkút, Rákóczi utca 41. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2018.09.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 

2.2.2. székhelye:  8409 Úrkút, Rákóczi utca 45. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 

 megnevezése székhelye 

1 Pápai Tankerületi Központ 8500 Pápa, Mézeskalács utca 2. 



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 

3.1.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 
1.4. pontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, és az 1.21.pont 
szerinti a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
nevelése-oktatása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 852010  Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
- nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása alsó és felső tagozaton 

(német nyelvoktató  nemzetiségi nevelés-oktatás) 
 - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb 
 pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos) 
 
 
4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091211 
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, 
oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon 

2 091212 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, 
oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon 

3 091213 
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 
feladatai 1–4. évfolyamon 

4 091220 
Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 

5 092111 
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, 
oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon 

6 092112  
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, 
oktatásának szakmai feladatai szakmai feladatai 5–8. évfolyamon 

7 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 
feladatai5–8. évfolyamon 

8 092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 

9 096015      Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 



10 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  

11 104030  Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, 
napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján 

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Úrkút közigazgatási területe, 
szabad férőhely esetén más felvételi körzetből jelentkezők is felvehetők 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét a Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilvános pályázat útján, 5 éves határozott időre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 67-68. §-ai, 83. § (2) bekezdése, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 21.-26. §-ainak értelmében 
bízza meg, illetve menti fel. Az intézmény vezetője felett egyéb munkáltatói jogokat az Úrkúti 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

közalkalmazotti jogviszony Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény; a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet 

2 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 vállalkozás jellegű jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: általános iskola 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 
 - nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása (német nyelvoktató 
 nemzetiségi nevelés-oktatás) , 
 - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb 
 pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos) 
 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

- Az intézmény önálló költségvetéssel rendelkezik. A költségvetési szerv pénzügyi-
gazdálkodási feladatait az Úrkúti Polgármesteri Hivatal (székhely: 809 Úrkút, 
Rákóczi utca 45.) végzi. 

 



6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Hauser Lajos Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola 

alsó és felső 180 fő 

6.3. Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 

 iskolatípus évfolyamok száma 

1 általános iskola 1 - 8. évfolyam 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 8409 Úrkút, Rákóczi utca 42. 41 
ingyenes 
vagyonkezelési 
szerződés 

általános iskola 

2 8409 Úrkút, Rákóczi utca 41. 395/3/A/1. 
ingyenes 
vagyonkezelési 
szerződés 

sportcsarnok 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2018. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.  

Kelt: Úrkút, 2018. május 30. 

P.H. 

Kardos Antalné 
elnök 



 
 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Úrkút Község Önkormányzata 
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
képviseli: Fülöp Zoltánné polgármester 
törzsszáma: 734192 
adóigazgatási azonosító száma: 15734192-1-19 
statisztikai számjele: 15734192-8411-321-19 
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), másrészről a 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 
székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
képviseli: Kardos Antalné elnök 
törzsszáma: 782544 
adóigazgatási azonosító száma: 15782542-1-19 
statisztikai számjele: 15782542-8411-371-19 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) 
 
(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

 
 

Előzmények 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nemzetiségi 
törvény) 24. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat - a köznevelési törvényben és 
az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint - 
köznevelési intézményt létesíthet és tarthat fenn, illetve az e törvényben meghatározott rendben 
átveheti a más szerv által létesített köznevelési intézmény fenntartói jogát. 
 
Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 17-i ülésén, a 
24/2017. (V.17.) számú határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy a Nemzetiségi 
törvény 24. § (1) bekezdése alapján a 2018/2019-es tanévtől kezdődően át kívánja venni az 
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda (8409 Úrkút, Mester u. 1.) fenntartói jogát. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) a) 
pontja és 84. § (7) bekezdése alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint fenntartó 
döntött arról, hogy a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (a 
továbbiakban: Iskola) fenntartói jogát a 2018/2019-es nevelési évtől átadja a Úrkút Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Átadó 34/2017. (V.30.) határozatában 
kötelezettséget vállalt továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat által átveendő intézmény esetleges 
működési hiányának finanszírozására, valamint az intézmény működtetésével kapcsolatos 
pénzügyi, számviteli, igazgatási feladatok ellátására az Úrkúti Polgármesteri Hivatalon 
keresztül. 
 
A Nemzetiségi törvény 25. § (6) bekezdése alapján a fenntartói jog átadásával együtt a 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont - a törvényben 
meghatározott kivétellel – ingyenesen, az átvevő vagyonkezelésébe kell adni mindaddig, amíg 



 

a köznevelési közfeladatnak az átvevő részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem 
szűnik.  
Előzőekre tekintettel Átadó az 

 Úrkút 41 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, természetben 
a 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42. szám alatti, iskola megnevezésű ingatlanvagyonát, és az 
iskolaépülethez tartozó előkertet, udvart továbbá az 

 Úrkút 395/3/A/1 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, 
természetben a 8409 Úrkút, Rákóczi u. 41. szám alatti, sportcsarnok megnevezésű 
ingatlanvagyonát 

 az intézmény leltár szerinti ingó vagyonát. 
a 2018/2019-es tanévtől kezdődően, határozatlan időtartamra az Átvevő részére ingyenesen 
vagyonkezelésbe adja, az Átvevő pedig vagyonkezelésbe veszi Úrkút Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
4/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet (Ör.) 4. § (1) bekezdése alapján közfeladat ellátása 
céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben. 
Az ingatlan per-, igény- és tehermentesek, amelyért Átadó szavatosságot vállal. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése kimondja, hogy 
nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal 
ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz 
szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. § (2) bekezdése kimondja, hogy „a 
köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú 
távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam 
biztosítja.” A fentiekre tekintettel az Átvevő az ingatlanokban közfeladatot fog ellátni, így az 
Ör. 4. § (6) bekezdése alapján a vagyonkezelésbe adás ingyenesen történik. 

 
Felek megállapodnak abban, hogy az Átadó előzőekben megjelölt ingatlan és ingó vagyont 
2018. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra Átvevő vagyonkezelésébe adja. 
Az Átvevő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 
továbbiakban: Nvtv.) 3. § 19. pont ab) alpontja szerinti vagyonkezelőnek minősül. 
 
A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a 
Felek az alábbiak szerint állapítják meg: 

 
 

A szerződés tárgya 
 
1.  Az Átadó mint tulajdonos használatba és vagyonkezelésbe adja, az Átvevő használatba 

és vagyonkezelésbe veszi az 
 Úrkút 41 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, 

természetben a 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42. szám alatti, iskola megnevezésű 
ingatlanvagyonát, és az iskolaépülethez tartozó előkertet, udvart továbbá az, 

 Úrkút 395/3/A/1 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, 
természetben a 8409 Úrkút, Rákóczi u. 41. szám alatti, sportcsarnok megnevezésű 
ingatlanvagyonát, 

 az intézmény leltár szerinti ingó vagyonát. 
 

 
 
 



 

Felek jogai és kötelezettségei 
 

2.  Az Átvevőt a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos 
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény 
szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy 

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra 
közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, 
vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi 
önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, 

valamint 
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást 

a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem 
adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön 
jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz 
vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást, 

f) az Úrkút 395/3/A/1 hrsz. alatti sportcsarnokot a köznevelési feladatok (szeptember 1-
június 30. közötti időszakban, tanítási napokon, 6-15 óra közötti időpontban) 
ellátásán kívüli időpontban nem jogosult hasznosítani. 

3.  Az Átvevő biztosítja, hogy az Átadó az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú 
és egyéb hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, az 
Átvevő által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.  

4.  Jelen szerződés aláírásával az Átadó meghatalmazza az Átvevőt, hogy a jelen szerződés 
keretében vagyonkezelésbe adott ingatlannal kapcsolatos, vagy azt érintő olyan hatósági 
eljárásokban, amelyek az ingatlan tulajdonjogának változásával nem járnak (így például: 
építésügyi-, telekalakítási hatósági eljárás kezdeményezése; földhivatali adatváltozás 
átvezetése stb.) az ügyfél jogait – az Átadó utólagos tájékoztatása mellett – gyakorolja. 

5.  Az Átvevő a vagyonkezelésében levő vagyont rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési 
szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó 
biztonsági előírások betartásával, a nemzeti vagyont használó személytől elvárható 
gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult 
birtokolni, használni, szedni hasznait. 

6.  Amennyiben az Átvevő a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak 
átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.  

7.  Az Átvevő viseli a vagyonkezelésében levő iskola épülettel (41 hrsz.) összefüggő 
valamennyi költséget, közterhet, díjat, gondoskodik a vagyonvédelemről. A 
vagyonkezelésében levő sportcsarnok (395/3/A/1 hrsz.) működési költségeihez Átadó a 
szerződés melléklete - tekintettel a Szerződés 2. pont f) alpontjában foglaltakra – szerint, 
átalánydíj alapján hozzájárul. 

8.  Az Átvevő felelős a vagyonra vonatkozó biztosítási szerződés megkötéséért, és az 
ellenérték megfizetéséért. Felek rögzítik, hogy a biztosítási szerződés mindenkori 
kedvezményezettje az Átadó. 

 Az Átadó az esetleges káresemény bekövetkezte esetén kapott biztosítási összeget az 
Átvevő részére átadja a vagyonelem javíttatása vagy pótlása céljából. 



 

 Az Átvevő viseli az esetleges káresemény bekövetkezte esetén az önrészt, a kapott 
biztosítási összeg és a tényleges javíttatás vagy pótlás ellenértéke közötti különbözetet, 
valamint az ezzel kapcsolatos minden egyéb, más jogcímen felmerült költséget. 

9.  Az Átvevő felelős a vagyonnal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és 
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 
betartásáért és betartatásáért. 

10.  Az Átvevő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a 
jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 
adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettséget. 

11.  A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait az Átvevő nyilvántartja. 
Az Átvevő a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített nyilvántartást 
köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek könyv szerinti bruttó és nettó értékét, 
az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat. A vagyon 
értékét nulla forintos értéken kell nyilvántartani, ha az adott vagyontárgy értéke 
természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási 
adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - 
nyilvánosak. 

12.  Az Átvevő a kezelésében lévő vagyonban bekövetkező változásokat, a változás 
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Átadónak. Az Átvevő 
évente egyszer, a tárgyévet követő év február 15-éig a vagyonkezelésébe adott 
ingatlanvagyon tárgyévi változásairól a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő 
módon és formában adatot szolgáltat, továbbá a szükséges bizonylatokat, 
dokumentumokat átadja. 
Az Átvevő az Önkormányzat vagyonkimutatásához minden év február 15-ig megküldi az 
Átadó részére: 

a) a vagyonkezelésbe adott vagyon bruttó érték változásait és elszámolt 
értékcsökkenését, 

b) a mindenkor hatályos jogszabályok szerint elkészített és hitelesített leltárt, 
c) szöveges értékelő jelentést a vagyont érintő változásokról.  

13.  Az Átvevő köteles az Átadót haladéktalanul értesíteni az ingatlan részét vagy egészét 
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, 
adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát 
akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához 
vezethet, valamint arról, ha őt az Átadó érdekkörét érintő okból kifolyólag jogai 
gyakorlásában harmadik személy akadályozza.  

14.  Az Átvevő köteles haladéktalanul intézkedni a veszély elhárítása, a kár 
következményeinek megszüntetése vagy enyhítése érdekében, illetve tűrni, hogy az 
Átadó a veszély elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére vagy enyhítésére 
a szükséges intézkedéseket megtegye, a veszély elhárításában, illetve enyhítésében 
lehetőségeihez mérten részt vesz. 

15.  Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve 
költségnövekedést az Átvevő köteles viselni. Az Átvevő felel minden olyan kárért, amely 
a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem 
rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése az 
Átvevő kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár 
alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény gyermekei vagy az érdekkörében eljáró személy 



 

magatartására vezethető vissza. Nem terheli az Átvevőt a kártérítési kötelezettség, ha 
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az, az adott helyzetben a közvagyon használójától 
elvárható. 

16.  Az Átadó az Átvevőtől követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve 
szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az Átvevő a rendeltetés-, illetve 
szerződésellenes használatot – az Átadó felhívása ellenére – tovább folytatja, az Átadó 
kártérítést követelhet. 

17.  Az Átvevő legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékéig köteles gondoskodni a 
vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról. 

18.  Az Átvevő a saját költségén az Átadó előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult a 
vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet vagy a 
padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet, 
valamint a beruházás, felújítás időpontjáig elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak 
értékét növelő beruházást, felújítást végezni. 

19.  A vagyonkezelésbe vett vagyont érintő beruházási, felújítási értéket az Átvevőnek 
bizonylatokkal kell igazolnia és azokról évente, a vagyonkezelésbe vett vagyonra aktivált 
és idegen tulajdonon végzett beruházásként aktivált érték bontásban a tárgyévet követő 
év február hó 15. napjáig írásban be kell számolnia az Átadónak. 

20.  Az Átvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett 
szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként 
elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. 

21.  Az Átadó az ingatlanban lévő, az Átvevő tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget 
nem vállal. 

22.  Az Átvevő vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen 
feleslegessé vált vagyont – ide nem értve a rendeltetésszerű használat mellett 
elhasználódott vagy elavult eszközöket – 20 napon belül köteles az Átadó részére 
visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A szerződés megszűnésekor az Átvevő a 
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az 
egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az 
Átadónak. Az elhasználódott eszközök selejtezéséről az Átvevő előzetesen köteles az 
Átadóval egyeztetni. A selejtezést az Átadó - a vagyonrendeletében meghatározott 
értékhatárok és a Selejtezési szabályzat alapján - engedélyezi, és a selejtezési 
jegyzőkönyvet felveszi. Az Átvevő a selejtezett eszközök megsemmisítéséről saját 
költségén gondoskodik. 

23. Átadó a fenntartásában működő Úrkúti Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja, hogy 
Átvevő a jogszabályokban és e szerződésben rögzített, az intézménnyel kapcsolatban 
felmerülő adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, így biztosítja az 
intézmény működtetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, igazgatási feladatok Hivatal 
általi ellátását. 

 
Tulajdonosi ellenőrzés 

 
24.  Az Átadó mint tulajdonos a nevelő-oktató munka zavarása nélkül, előzetes értesítés 

alapján ellenőrizheti a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát.  
Az ellenőrzés során az Átadó képviselője jogosult 



 

a) az Átvevő használatában álló ingatlan területére, illetve az Átvevő által használt 
irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, 

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 
titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni,  

c) az Átvevő alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, 
d) az átadott ingatlan és ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 

Az Átadó az ellenőrzés megállapításairól értesíti az Átvevőt. 
 

Működési költségek viselésének szabályai  
 

25.  A vagyonkezelésbe vett ingatlan és ingóságok működési és fenntartási költségeit az 
Átvevő köteles viselni. 

 
A szerződés hatálya és annak megszűnése 

 
26. A szerződést Felek 2018. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra kötik. A 

szerződést Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2018. (…) számú 
határozatával, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
…/2018. (...) számú határozatával hagyta jóvá. A szerződés megszűnik, ha a köznevelési 
feladat ellátása az 1. pontban körülírt ingatlanban megszűnik. Felek rögzítik, hogy jelen 
szerződés megszűnése részlegesen is lehetséges, amennyiben az 1. pontban körülírt 
vagyontárgyak egy része tekintetében szűnik meg a köznevelési feladat ellátása. 

27. Az Átvevő a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 
napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és az 1. pont szerinti vagyontárgyakkal együtt 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Átadó részére visszaadni. 

28. Amennyiben az Átvevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Átadó jogosult 
a helyiségeket birtokba venni, az Átvevő helyiségekben található ingóságairól két tanúval 
hitelesített leltárt készíteni, és az Átvevőt az ingóságok 8 napon belüli elszállítására 
írásban felszólítani. 

29. Amennyiben az Átvevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el az 
ingóságait, az Átadó jogosult a vagyontárgyakat értékesíteni vagy választása szerint az 
Átvevő költségén azokat elszállíttatni és a megfelelő helyen történő raktározásáról 
gondoskodni. 

30. A szerződés megszűnése esetén az Átvevő cserehelyiségre igényt nem tarthat. 

31. A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való 
törléséről az Átvevő saját költségén köteles gondoskodni. 

 
Egyéb rendelkezések 

 
32. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 

33. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Átadó által 
történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg: 

 Átadó: Fülöp Zoltánné polgármester 
 Átvevő: Kardos Antalné elnök 

34. A Felek rögzítik, hogy az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról 2018. szeptember 
1. napjától Átvevő gondoskodik. 
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35. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. 

36. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
Nvtv. az Ör. rendelkezései az irányadók.  

37. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 

Úrkút, 2018. … … 

 

 

 
……………………………..    …………………………….. 
Fülöp Zoltánné polgármester    Kardos Antalné elnök 
Úrkút Község Önkormányzata   Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
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1. melléklet 
 
Átvevő az alábbi költségeket, az alábbi arányban jogosult tovább számlázni Átadó részére: 
 
Szolgáltatás Használati arány 

(szeptember-június) 
Használati arány 
(július-augusztus) 

Villamos energia 40 % 100 % 
Gázszolgáltatás 40 % 100 % 
Víz-és csatornadíj 40 % 100 % 
Épületbiztosítás 40 % 100 % 
Tűzcsapok, tűzoltókészülékek 
felülvizsgálata 

40 % 100 % 
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Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
Ügyszám: URK/81-6/2018 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. május 30-i ülésére 

 
Tárgy: A 20. Nemzetiségi Nap 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk minden évben megrendezi a Nemzetiségi Napot. A szokásoknak 
megfelelően az általános iskolai ballagást követő szombaton, vagyis június 16-án immáron a 
20. alkalommal tartjuk meg rendezvényünket. 
Az ünnepségen fellépő csoportokat és magánszemélyt a korábbi testületi ülésen elhangzottak 
szerint megkerestem és vállalják is a fellépést. A fellépő kultúrcsoportokkal és a nemzetiségi 
köznevelési intézményekkel, továbbá az egyházzal a német nyelvű szentmise tárgyába javasolt 
együttműködési megállapodást is kötni, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik. 
A rendezvény biztosítására az Úrkúti Polgárőrség Egyesületet kértem meg. A velük kötendő 
megállapodás tervezet szintén az előterjesztés mellékletét képezi. 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 20. Nemzetiségi Nap megrendezése érdekében az 
együttműködési megállapodásokat hagyja jóvá, továbbá az előzetes árajánlat szerint Bujtor 
József ev-tól rendelje meg a vacsorát, valamint adjon felhatalmazást, hogy a rendezvényhez 
kapcsolódó egyéb reprezentációs termékeket beszerezzem. 
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati 
javaslat elfogadását.  
 
Úrkút, 2018. május 24. 

Kardos Antalné 
elnök  

 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az úrkúti 20. Nemzetiségi 
Napot 2018. június 16-án, 16. órai kezdettel tartja meg. A rendezvényen elfogyasztandó 
vacsorát Bujtor József ev-tól rendeli meg bruttó 142 500 forint értékben. A Képviselő-testület 
felhatalmazza Kardos Antalné elnököt, hogy  a rendezvényhez kapcsolódó egyéb 
reprezentációs termékeket (üdítő, ajándékok stb.) legfeljebb bruttó 60 000 forint értékben 
beszerezze, továbbá a Magyar Posta Zrt-től a szórólapozást megrendelje. Utasítja az elnököt, 
hogy a június 30-ig a Nemzetiségi Napi kiadásokról számoljon be. 
   
Határidő: június 16., illetve június 30. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20. Nemzetiségi Napon 16 
órai kezdettel német nyelvű szentmise celebrálása tárgyában a Úrkúti Római Katolikus 
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Egyházközséggel kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: június 16. 
Felelős: elnök, jegyző 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20. Nemzetiségi Napon 
történő részvétel tárgyában a Steixner István Német Nemzetiségi Egyesülettel kötendő 
együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: június 16. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20. Nemzetiségi Napon 
történő részvétel tárgyában a Veszprémfajszért Egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: június 16. 
Felelős: elnök, jegyző 
 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20. Nemzetiségi Napon 
történő részvétel tárgyában az Úrkúti Nemzetségi Asszonykórus Egyesülettel kötendő 
együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: június 16. 
Felelős: elnök, jegyző 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20. Nemzetiségi Napon 
történő részvétel tárgyában az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesülettel kötendő 
együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: június 16. 
Felelős: elnök, jegyző 
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Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20. Nemzetiségi Napon 
történő részvétel tárgyában az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodával kötendő együttműködési 
megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: június 16. 
Felelős: elnök, jegyző 
 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20. Nemzetiségi Napon 
történő részvétel tárgyában a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskolával kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: június 16. 
Felelős: elnök, jegyző 
 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20. Nemzetiségi Nap 
biztosítása érdekében  kötendő együttműködési megállapodást az Úrkúti Polgár Egyesülettel az 
előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: június 16. 
Felelős: elnök, jegyző 
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Együttműködési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi 
u. 45., képviseli: Kardos Antalné elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről 
 
Római Katolikus Plébánia (8409 Úrkút, Rózsa u. 2. képviseli: Kovács Mihály plébános) a 
továbbiakban: R.K. Plébánia, együttesen Szerződő Felek (a továbbiakban együttesen: Felek) 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 15. 

§-a rögzíti:  „A nemzetiséghez tartozó személyeknek joguk van a családra vonatkozó 
nemzetiségi hagyományok tiszteletben tartására, családi kapcsolataik ápolására, családi 
ünnepeiknek anyanyelven történő megtartására és az ezekhez kapcsolódó, vallási közösség 
által végzett szertartások anyanyelven való lebonyolításának igénylésére.” A Törvény 10. 
§ (3) bekezdés kimondja továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben 
meghatározott jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, 
rendeltetésüknek megfelelően gyakorolják.”  
 

2. R.K. Plébánia és Önkormányzat megállapodnak, hogy a 2018. június 16-án megvalósuló 
20. Nemzetiségi Napon R.K. Plébánia 16 órai kezdettel német nyelvű szentmisét celebrál.  
 

3. Önkormányzat kijelenti, hogy a szentmiséről a lakosságot a helyben szokásos módon 
tájékoztatja. 
 

4. Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez szükséges infrastruktúrát (színpad, hangosítás 
stb.) biztosítja. 
 

5. Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az 
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
 
Úrkút, 2018. … … 
 
 
…………………….      ……………………. 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata    Római Katolikus Plébánia  
Kardos Antalné elnök      Kovács Mihály plébános 
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amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat (8409 Úrkút, Rákóczi 
u. 45., képviseli: Kardos Antalné elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről 
 
Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület (8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5, 
képviseli: Szabó Gyula Sebestyénné elnök, adószám: 19383406-1-19) a továbbiakban: 
Egyesület, (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel: 
 

1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. 
§ 15. pontja rögzíti:  „nemzetiségi egyesület: alapszabálya szerint adott nemzetiség 
érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával 
közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesület.” A Törvény 10. § 
(3) bekezdés kimondja továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben 
meghatározott jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, 
rendeltetésüknek megfelelően gyakorolják.”  

 
2. Egyesület kijelenti, hogy a Törvény 2. § 15. pontjában foglaltaknak maradéktalanul 

megfelel. 
 

3. Egyesület és Önkormányzat megállapodnak, hogy a 2018. június 16-án megvalósuló 
20. Nemzetiségi Napon (helyszín: Úrkút, Rákóczi u. 41., Sportcsarnok) az Egyesület 
térítésmentesen részt vesz, azon 15 perces, nemzetiségi dalokból álló műsort ad elő. 

 
4. Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez szükséges infrastruktúrát (színpad, 

hangosítás stb.) biztosítja. 
 

5. Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, 
az abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
 
Úrkút, 2018. …. …. 
 
 
 
…………………….      ……………………. 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat         Steixner István 
Kardos Antalné elnök          Német Nemzetiségi Egyesület  
           Szabó Gyula Sebestyénné elnök
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Együttműködési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat (8409 Úrkút, Rákóczi 
u. 45., képviseli: Kardos Antalné elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről 
 
Veszprémfajszért Egyesület (8248 Veszprémfajsz, Fő út 57., képviseli: Lepsényi Nóra elnök, 
adószám: 18931185-1-19) a továbbiakban: Egyesület, (a továbbiakban együttesen: Felek) 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. § 

15. pontja rögzíti:  „nemzetiségi egyesület: alapszabálya szerint adott nemzetiség 
érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül 
összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesület.” A Törvény 10. § (3) bekezdés 
kimondja továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott 
jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek 
megfelelően gyakorolják.”  
 

2. Egyesület kijelenti, hogy a Törvény 2. § 15. pontjában foglaltaknak maradéktalanul 
megfelel. 

 
3. Egyesület és Önkormányzat megállapodnak, hogy a 2018. június 16-án megvalósuló 20. 

Nemzetiségi Napon (helyszín: Úrkút, Rákóczi u. 41., Sportcsarnok) az Egyesület 
térítésmentesen vesz részt, azon 15 perces, nemzetiségi dalokból álló műsort ad elő. 
 

4. Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez szükséges infrastruktúrát (színpad, hangosítás 
stb.) biztosítja. 
 

5. Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az 
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
 
Úrkút, 2018. …. …. 
 
 
 
…………………….      ……………………. 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat    Veszprémfajszért Egyesület 
Kardos Antalné elnök      Lepsényi Nóra elnök
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Együttműködési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi 
u. 45., képviseli: Kardos Antalné elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről 
 
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület (8409 Úrkút, Rákóczi u. 43., képviseli: Freund 
Antalné elnök, adószám: 18934896-1-19) a továbbiakban: Egyesület, (a továbbiakban 
együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. § 

15. pontja rögzíti:  „nemzetiségi egyesület: alapszabálya szerint adott nemzetiség 
érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül 
összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesület.” A Törvény 10. § (3) bekezdés 
kimondja továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott 
jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek 
megfelelően gyakorolják.”  
 

2. Egyesület kijelenti, hogy a Törvény 2. § 15. pontjában foglaltaknak megfelel, mivel 
alapszabálya a céljai közt a következőket rögzíti  a nemzetiségi hagyományok ápolását. 

 
3. Egyesület és Önkormányzat megállapodnak, hogy a 2018. június 16-án megvalósuló 20. 

Nemzetiségi Napon (helyszín: Úrkút, Rákóczi u. 41., Sportcsarnok) Egyesület 
térítésmentesen részt vesz, azon 20 perces, nemzetiségi dalokból álló műsort ad elő. 
 

4. Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez szükséges infrastruktúrát (színpad, hangosítás 
stb.) biztosítja. 
 

5. Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az 
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
Úrkút, 2018. …. …. 
 
 
…………………….      ……………………. 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata   Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület  
Kardos Antalné elnök      Freund Antalné elnök 
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Együttműködési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi 
u. 45., képviseli: Kardos Antalné elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről 
 
Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület (8409 Úrkút, Erdész u. 1., képviseli: Stáhl Erzsébet 
elnök, adószám: 18916742-1-19) a továbbiakban: Egyesület, (a továbbiakban együttesen: 
Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. § 

15. pontja rögzíti:  „nemzetiségi egyesület: alapszabálya szerint adott nemzetiség 
érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül 
összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesület.” A Törvény 10. § (3) bekezdés 
kimondja továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott 
jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek 
megfelelően gyakorolják.”  
 

2. Egyesület kijelenti, hogy a Törvény 2. § 15. pontjában foglaltaknak megfelel, mivel 
alapszabálya a céljai közt a következőket rögzíti  a nemzetiségi hagyományok ápolását. 

 
3. Egyesület és Önkormányzat megállapodnak, hogy a 2018. június 16-án megvalósuló 20. 

Nemzetiségi Napon (helyszín: Úrkút, Rákóczi u. 41., Sportcsarnok) az Egyesület berkeiben 
működő Nemzetiségi Tánccsoport térítésmentesen részt vesz, azon 20 perces, nemzetiségi 
táncból álló műsort ad elő. 
 

4. Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez szükséges infrastruktúrát (színpad, hangosítás 
stb.) biztosítja. 
 

5. Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az 
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
 

 
Úrkút, 2018. …. …. 
 
 
…………………….      ……………………. 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata   Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület  
Kardos Antalné elnök      Stáhl Erzsébet elnök
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Együttműködési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi 
u. 45., képviseli: Kardos Antalné elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről 
 
Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda (8409 Úrkút, Mester u. 3., képviseli: Nemesné Estók 
Szilvia óvodavezető) a továbbiakban: Intézmény, (a továbbiakban együttesen: Felek) között 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. § 

4. pontja rögzíti:  „nemzetiségi köznevelési intézmény az a köznevelési intézmény, 
amelynek alapító okirata a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerint 
tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, feltéve, hogy e feladatokat a köznevelési 
intézmény ténylegesen ellátja, továbbá óvoda, iskola és kollégium esetén a tanulók 
legalább huszonöt százaléka részt vesz a nemzetiségi óvodai nevelésben, illetve a 
nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban” A Törvény 10. § (3) bekezdés kimondja 
továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott jogaikat 
jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek megfelelően 
gyakorolják.”  
 

2. Intézmény kijelenti, hogy a Törvény 2. § 4. pontjában foglaltaknak megfelel, mivel alapító 
okirata tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, az óvodába járó gyermekek 100 %-a 
nemzetiségi nevelésben részesül. 

 
3. Intézmény és Önkormányzat megállapodnak, hogy a 2018. június 16-án megvalósuló 20. 

Nemzetiségi Napon (helyszín: Úrkút, Rákóczi u. 41., Sportcsarnok) az Intézmény 
gyermekei térítésmentesen részt vesznek, azon 15 perces, nemzetiségi műsort (dalok, 
táncjátékok) adnak elő. Felkészítő óvónő: Lipp Józsefné. 
 

4. Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez szükséges infrastruktúrát (színpad, hangosítás 
stb.) biztosítja. 
 

5. Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az 
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
 

 
Úrkút, 2018. …. …. 
 
 
…………………….      ……………………. 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata   Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda  
Kardos Antalné elnök     Nemesné Estók Szilvia óvodavezető
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Együttműködési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi 
u. 45., képviseli: Kardos Antalné elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről 
 
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8409 Úrkút, Rákóczi u. 42., 
képviseli: Tróbertné Klein Beáta intézményvezető) a továbbiakban: Intézmény, (a 
továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. § 

4. pontja rögzíti:  „nemzetiségi köznevelési intézmény az a köznevelési intézmény, 
amelynek alapító okirata a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerint 
tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, feltéve, hogy e feladatokat a köznevelési 
intézmény ténylegesen ellátja, továbbá óvoda, iskola és kollégium esetén a tanulók 
legalább huszonöt százaléka részt vesz a nemzetiségi óvodai nevelésben, illetve a 
nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban” A Törvény 10. § (3) bekezdés kimondja 
továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott jogaikat 
jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek megfelelően 
gyakorolják.”  
 

2. Intézmény kijelenti, hogy a Törvény 2. § 4. pontjában foglaltaknak megfelel, mivel alapító 
okirata tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, az iskolába járó gyermekek 100 %-a 
nemzetiségi oktatásban részesül. 

 
3. Intézmény és Önkormányzat megállapodnak, hogy a 2018. június 16-án megvalósuló 20. 

Nemzetiségi Napon (helyszín: Úrkút, Rákóczi u. 41., Sportcsarnok) az Intézmény 1. és 4. 
osztályos tanulói, továbbá az Intézmény énekkara térítésmentesen részt vesznek, azon 
összesen 25 perces, nemzetiségi (nemzetiségi tánc, nemzetiségi énekek) műsort adnak elő. 
Felkészítő tanárok: tánc tekintetében: Tahin Ildikó, Bodor Emőke, énekkar tekintetében: 
Némethné Nagy Viktória. 
 

4. Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez szükséges infrastruktúrát (színpad, hangosítás 
stb.) biztosítja. 
 

5. Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az 
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
 

 
Úrkút, 2018. …. …. 
 
 
…………………….      ……………………. 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata  Hauser Lajos Német Nyelvoktató Általános Iskola  
Kardos Antalné elnök     Tróbertné Klein Beáta intézményvezető
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Együttműködési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi 
u. 45., képviseli: Kardos Antalné elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről 
 
Úrkúti Polgárőr Egyesület (8409 Úrkút, Rákóczi  u. 43., képviseli: Galambosné Tróbert Ildikó 
elnök, nyilvántartási száma: 19-02-0003618) a továbbiakban: Egyesület, (a továbbiakban 
együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. Önkormányzat kijelenti, hogy 2018. június 16-án Nemzetiségi Napot rendez. 

 
2. Felek megállapodnak, hogy fenti rendezvényen (a helyszín: Rákóczi u. 41., Sportcsarnok) 

az Egyesület a közbiztonság fenntartásáról jelenlétével gondoskodni fog. 
 
3. Egyesület vállalja, hogy tevékenységét térítésmentesen, legalább két fő állandó jelenlétével 

biztosítja a rendezvény időtartama alatt (16 és 20 óra között). 
 
4. Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az 

abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
 

 
Úrkút, 2018. …. …. 
 
 
…………………….      ……………………. 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata    Úrkúti Polgárőr Egyesület  
Kardos Antalné elnök      Galambosné Tróbert Ildikó
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Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: URK/81-6/2018 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. május 30-i ülésére 

 
Tárgy: Veszprém – Wunsiedel testvérkapcsolat alapján szervezett diákcsere program 
támogatása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Wunsiedel településen működő 
Kreisjugendring 2017 óta több közös programot valósított meg. Az idei évben Úrkút is 
bekapcsolódott az együttműködésbe, amikor a wunsiedeli pedagógusok fogadásában 
közreműködött. 
 
Nyáron 12 fős diákcserére kerül sor, melynek keretében Úrkútról egy fő tanuló látogathat ki 
Wunsiedelbe. A diákcserére Novák Lea, a Lovassy László Gimnázium tanulója jelentkezett, 
akit kiváló tanulmányi eredményei, magas szintű német nyelvtudása teszi érdemessé a 
részvételre. 
 
A tanuló részvételének 60 000,- Ft költsége van. 
 
Novák Lea képviseletében édesanyja, Novák Antalné kereste meg önkormányzatunkat, hogy a 
gyermeknek a diákcserében való részvételét lehetőség szerint támogassuk. 
 
Önkormányzatunk folyamatosan támogatja az olyan kezdeményezéseket, melyek 
hozzájárulnak az úrkúti gyermekek nyelvtanulási lehetőségeihez. A diákcsere program révén a 
tanulók anyanyelvi környezetben tanulhatnak német nyelvet, ezért javaslom, hogy a részvételi 
díj felének, azaz 30 000 forint átvállalásával támogassuk Novák Lea részvételét a diákcsere 
programban. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2018. május 24. 
                                                                     Kardos Antalné 
                                                                     elnök  
 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Novák Leának a wunsiedeli 
diákcsere programban történő részvételét 30 000 forint összegben támogatja a feladatalapú 
támogatás terhére. A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a támogatás összegét 
biztosítsa a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége részére. 
 
Határidő: június 30.  
Felelős: elnök, jegyző
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Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: URK/81-6/2018 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. május 30-i ülésére 

 
Tárgy: Együttműködési megállapodása kötése a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodás 
megkötésével kereste meg önkormányzatunkat. 
Az együttműködés tárgya egyrészt a nemzetiségi hitélet ápolása terén az Úrkúti Nemzetiségi 
Asszonykórus Egyesületnek a Veszprém megyei zarándoklaton való részvétel biztosítása, 
másodsorban a német nemzetiségi örökségvédelem terén a község német nemzetiségi egyházi 
és világi építészeti örökségének feltérképezése és megörökítése. 
 
A megállapodás lehetőséget biztosít, hogy a fent felsorolt területeken az nemzetiségi területi 
önkormányzattal szorosabb kapcsolatot tudjon önkormányzatunk kialakítani. 
 
A megállapodás kötelezettséggel egyelőre nem jár, így a területi önkormányzat kérésére azt 
ellenjegyeztem. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az megállapodást utólag hagyja jóvá.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2018. május 25. 
                                                                     Kardos Antalné 
                                                                     elnök  
 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal a nemzetiségi hitélet ápolása és a német nemzetiségi 
örökségvédelem tárgyában aláírt együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
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Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: URK/81-6/2018 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. május 30-i ülésére 

 
Tárgy: Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület vidéki fellépéseinek támogatása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 15. pontja szerint az Úrkúti 
Nemzetiségi Asszonykórus nemzetiségi egyesületnek számít. 
 
Az egyesület az úrkúti nemzetiségi hagyományápolás szempontjából kiemelkedőnek számít, 
hiszen a majd fél évszázados múlttal rendelkező egyesületet nemcsak szűk környezetünkben 
ismerik el, de a Humboldt Egyetemen is bemutatták az általuk előadott népdalokat. 
 
Az egyesület nemcsak az úrkúti rendezvények állandó fellépői, de több vidéki nemzetiségi 
fellépésen is részt vesznek. 
 
Május 26-án Porván, a „Porvaiak kitelepítésének 70. évfordulója” alkalmából rendezett 
megemlékezésen lépnek fel, valamint július 7-én a nagyesztergári nemzetiségi napon. 
 
Javaslom, hogy önkormányzatunk támogassa az egyesület vidéki fellépéseit. 
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati 
javaslatok elfogadását. 
 
Úrkút, 2018. május 24. 

Kardos Antalné 
elnök 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Úrkúti 
Nemzetiségi Asszonykórus porvai, a „Porvaiak kitelepítésének 70. évfordulója” alkalmából 
rendezett megemlékezésen való fellépését. A Képviselő-testület jóváhagyja az Egyesület és a 
nemzetiségi önkormányzat közti együttműködési megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Úrkúti 
Nemzetiségi Asszonykórus nagyesztergári nemzetiségi napon történő, július 7-i fellépését. 
Utasítja az elnököt a fellépés támogatásáról szóló megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző
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Együttműködési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi 
u. 45., képviseli: Kardos Antalné elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről 
 
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület (8409 Úrkút, Rákóczi u. 43., képviseli: Freund 
Antalné elnök, adószám: 18934896-1-19) a továbbiakban: Egyesület, (a továbbiakban 
együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. § 

15. pontja rögzíti:  „nemzetiségi egyesület: alapszabálya szerint adott nemzetiség 
érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül 
összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesület.” A Törvény 10. § (3) bekezdés 
kimondja továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott 
jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek 
megfelelően gyakorolják.”  
 

2. Egyesület kijelenti, hogy a Törvény 2. § 15. pontjában foglaltaknak megfelel, mivel 
alapszabálya a céljai közt a következőket rögzíti: 

 
- Úrkút és környéke német nemzetiségi kultúrájának, hagyományainak, szokásainak 

feltárása, megőrzése, megismertetése; 
- az anyanyelv ápolása, megőrzése, különös tekintettel a fiatalokra; 
- a hazai és külföldi hagyományőrző egyesületekkel szakmai és baráti kapcsolatokat épít 

ki és tart fenn; 
- együttműködés a települési és a német nemzetiségi önkormányzattal, más kulturális 

szervezetekkel a német hagyományok ápolása és átörökítése érdekében. 
 
3. Egyesület kijelenti, hogy a 2018. május 26-án fellép Porván, a „Porvaiak kitelepítésének 

70. évfordulója” alkalmából rendezett megemlékezése. 
 

4. Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez kapcsolódóan támogatja az Egyesület utazását, 
részvételét az eseményen. 

 
5. Felek megállapodnak, hogy az Egyesület beszámol az Önkormányzat testületi ülésén a 

fellépésről. 
 

6. Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az 
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
Úrkút, 2018. …. …. 
 
 
…………………….      ……………………. 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata   Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület  
Kardos Antalné elnök      Freund Antalné elnök 
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Együttműködési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről, Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata (8409 Úrkút, Rákóczi 
u. 45., képviseli: Kardos Antalné elnök), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről 
 
Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület (8409 Úrkút, Rákóczi u. 43., képviseli: Freund 
Antalné elnök, adószám: 18934896-1-19) a továbbiakban: Egyesület, (a továbbiakban 
együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. § 

15. pontja rögzíti:  „nemzetiségi egyesület: alapszabálya szerint adott nemzetiség 
érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül 
összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesület.” A Törvény 10. § (3) bekezdés 
kimondja továbbá, hogy „a nemzetiségi önkormányzatok törvényben meghatározott 
jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, rendeltetésüknek 
megfelelően gyakorolják.”  
 

2. Egyesület kijelenti, hogy a Törvény 2. § 15. pontjában foglaltaknak megfelel, mivel 
alapszabálya a céljai közt a következőket rögzíti: 

 
- Úrkút és környéke német nemzetiségi kultúrájának, hagyományainak, szokásainak 

feltárása, megőrzése, megismertetése; 
- az anyanyelv ápolása, megőrzése, különös tekintettel a fiatalokra; 
- a hazai és külföldi hagyományőrző egyesületekkel szakmai és baráti kapcsolatokat épít 

ki és tart fenn; 
- együttműködés a települési és a német nemzetiségi önkormányzattal, más kulturális 

szervezetekkel a német hagyományok ápolása és átörökítése érdekében. 
 
3. Egyesület kijelenti, hogy a 2018. július 7-én fellép a nagyesztergári Nemzetiségi Napon. 

 
4. Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez kapcsolódóan támogatja az Egyesület utazását, 

részvételét az eseményen. 
 

5. Felek megállapodnak, hogy az Egyesület beszámol az Önkormányzat testületi ülésén a 
fellépésről. 
 

6. Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az 
abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
Úrkút, 2018. …. …. 
 
 
…………………….      ……………………. 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata   Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület  
Kardos Antalné elnök      Freund Antalné elnök 
                                       


