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

 
 
Ügyszám: URK/81-9/2018       

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

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

Rankl Angéla képviselő 
 

Tanácskozási joggal részt vesz: 
- dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Tanácskozás nyelve:  

- a tanácskozás német nyelven folyt 
 
Kardos Antalné elnöke köszöntötte az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Testület 
három tagja jelen van.  
 
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen 
szavazattal, - ellenszavazat nélkül - elfogadott. 
 
NAPIREND:  
 

1. Székek beszerzése a nemzetiségi önkormányzat részére 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 
 

2. Tantermi székek beszerzése a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola részére 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 
 

3. Úrkút község egyedi információs térképének megrendelése 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 
 

4. Együttműködési megállapodások az úrkúti nemzetiségi civil szervezetekkel 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 
 

5. A 28. Nemzetiségi Gálával kapcsolatos teendőkről 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 
 

6. Gyrermekétkeztetési megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Kardos Antalné elnök 

 
 

1. napirend: Székek beszerzése a nemzetiségi önkormányzat részére 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: A Nemzetiségi Gálára szükséges székeket beszerezni. Véleményem 
szerint kölcsönözni nem éri meg, mivel szerencsére folyamatosak a rendezvények, illetve egyre 
nagyobb szabásúak, egyre több embert tudunk megszólítani. 
 
Freund Antalné elnök-helyettes: A székek meg fognak október 6-ig érkezni? 
 
Kardos Antalné elnök: A cég vállalja az október 6-ig történő leszállítást. 
 
Rankl Angéla képviselő: Elég sok pénzbe fog kerülni a 150 szék. Van rá fedezetünk? 
 
Kardos Antalné elnök: A feladatalapú támogatás terhére rendeljük meg a székeket, melyből a 
rendelés után is marad körülbelül 650 000 forint. Számba vettük a kiadásainkat, elég lesz a 
pénzünk. 
 
Rankl Angéla képviselő: Viszont az előtetőre már nem marad pénzünk. 
 
Kardos Antalné elnök: Arra biztos nem marad. 
 
Freund Antalné elnök-helyettes: Az előtetőt nem tartom annyira fontosnak. Jövőre is meg 
tudjuk csináltatni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 68/2018. (IX.13.) határozata  
a nemzetiségi önkormányzat részére történő székek 
beszerzéséről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete az A-Z Bútor Webáruháztól 150 darab „Lucia” 
tárgyalószéket rendel, összesen bruttó 853 500 forint 
összegért a feladatalapú támogatás és a gazdasági tartalék 
terhére. 
A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a 
megrendelésről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2018. október 6. 

 Felelős: jegyző és elnök 
 
2. napirend: Tantermi székek beszerzése a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola részére 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
 (Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
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Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: Rossz állapotban vannak az iskolában a tantermi székek. Muszáj cserélni 
őket, mert balesetveszélyesek. 
 
Rankl Angéla képviselő: A KLIK miért nem cserélte ki őket? 
 
Freund Antalné elnök-helyettes: Biztos ezen is spórolni akartak. Ebből a 15 székből egy 
osztályteremben lesznek lecserélve a székek? 
 
Kardos Antalné elnök: Igen. Fokozatosan az összes silány minőségű szék le lesz cserélve. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 69/2018. (IX.13.) határozata  
a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola részére történő tantermi székek beszerzéséről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Alex Fémbútor Kft-től 15 darab „TASZ-4567” 
kódszámú tantermi széket rendel a Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részére, 
összesen bruttó 128 970 forint összegért a feladatalapú 
támogatás és a gazdasági tartalék terhére. 
A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a 
megrendelésről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

3. napirend: Úrkút község egyedi információs térképének megrendelése 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 

 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: Az előterjesztés tartalmazza a térképek méretét és árát. 
 
Rankl Angéla képviselő: Hány térképet vásároljunk? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Jelenleg két kültéri térkép van a faluban. Egy a Polgármesteri 
Hivatal mellett, egy pedig a Mester utca és a Rákóczi utca kereszteződésénél. Azok helyére 
lehetne telepíteni újat, ugyanis teljesen kifakultak. 
 
Rankl Angéla képviselő: Akkor kettőt lenne érdemes. 
 
Freund Antalné elnök-helyettes: Igen. Milyen méretben vegyünk? Szerintem a legnagyobb 
túlzás lenne. 
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Kardos Antalné elnök: Szerintem is. Mi lenne ha vennék egy nagyobbat és egy kisebbet? 
 
Freund Antalné elnök-helyettes: Egyetértek. Az olcsóbb is. 
 
Rankl Angéla képviselő: Szerintem is egy kicsi és egy közepes legyen. Azt is el kellene dönteni, 
hogy mik legyenek rajta. 
 
Kardos Antalné elnök: Az intézmények, a hivatal, patika, templom. 
 
Freund Antalné elnök-helyettes: Az emlékművek, a kereszt, a temető, az őskarszt, a falukút. 
 
Rankl Angéla képviselő: Igen és akkor ezek németül is. Fotókat is lehet rátenni. Tud valaki 
szép képeket készíteni? 
 
Dr. Puskády Norbert jegyző: Megkérem Pölöskei Alexandra családsegítőt, hogy működjön 
közre. Van felszerelése, szép képeket tud készíteni. 
 
Kardos Antalné elnök: Akkor azt hiszem mindent megbeszéltünk. Összefoglalva az alábbi 
határozati javaslatot teszem: 
 
„Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térkép Kft-től – a 
gazdasági tartalék és a feladatalapú támogatás terhére – az alábbiak szerint megrendeli Úrkút 
község egyedi információs térképét:  

- egy kisebb méretű, 0,9x1,3 méter területű térképet bruttó 63 373,- forintért és 
- egy közepes méretű, 0,9x1,5 méter területű térképet bruttó 76 073,- forintért 

A Képviselő-testület vállalja továbbá a szállítási költséget bruttó 8 255,- forint összegben. 
 

A Képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.” 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 70/2018. (IX.13.) határozata  
Úrkút község egyedi információs térképének 
megrendeléséről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Térkép Kft-től – a gazdasági tartalék és a 
feladatalapú támogatás terhére – az alábbiak szerint 
megrendeli Úrkút község egyedi információs térképét:  

- egy kisebb méretű, 0,9x1,3 méter területű térképet bruttó 
63 373,- forintért és 

- egy közepes méretű, 0,9x1,5 méter területű térképet 
bruttó 76 073,- forintért 

A Képviselő-testület vállalja továbbá a szállítási költséget 
bruttó 8 255,- forint összegben. 
 
A Képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 

 
4. napirend: Együttműködési megállapodások az úrkúti nemzetiségi civil szervezetekkel 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 

 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: A nemzetiségi civil szervezeteknek majdnem minden hétvégén van 
fellépése, ami örömteli. A nemzetiségi önkormányzat feladata, hogy ezt támogassa. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 71/2018. (IX.13.) határozata  
az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórussal az „Őskarszt 
ünnepe” rendezvényen történő fellépés tárgyában kötendő 
együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az Úrkúti Nemzetiségi 
Asszonykórusnak úrkúti, az „Őskarszt ünnepe” alkalmából 
rendezett ünnepségen való fellépését. A Képviselő-testület 
jóváhagyja az Egyesület és a nemzetiségi önkormányzat 
közti együttműködési megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 72/2018. (IX.13.) határozata  
az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórussal a 28. Nemzetiségi 
Gálán történő fellépés tárgyában kötendő együttműködési 
megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az Úrkúti Nemzetiségi 
Asszonykórusnak 28. Nemzetiségi Gálán történő, október 
6-i fellépését. A Képviselő-testület jóváhagyja az Egyesület 
és a nemzetiségi önkormányzat közti együttműködési 
megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 73/2018. (IX.13.) határozata  
az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórussal a veszprémfajszi 
Nemzetiségi Napon történő fellépés tárgyában kötendő 
együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az Úrkúti Nemzetiségi 
Asszonykórusnak Veszprémfajszon, a Nemzetiségi Napon 
történő, október 20-i fellépését. A Képviselő-testület 
jóváhagyja az Egyesület és a nemzetiségi önkormányzat 
közti együttműködési megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 74/2018. (IX.13.) határozata  
az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórussal az „Idősek napja” 
rendezvényen történő fellépés tárgyában kötendő 
együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az Úrkúti Nemzetiségi 
Asszonykórusnak az „Idősek napja” alkalmából rendezett 
ünnepségen való fellépését. A Képviselő-testület 
jóváhagyja az Egyesület és a nemzetiségi önkormányzat 
közti együttműködési megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 75/2018. (IX.13.) határozata  
az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórussal a móri Márton heti 
rendezvények sorában a nemzeti csoportok részére történő 
baráti összejövetelen való fellépés tárgyában kötendő 
együttműködési megállapodásról 
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Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az Úrkúti Nemzetiségi 
Asszonykórusnak Móron a Márton heti rendezvények 
sorában a nemzeti csoportok részére történő baráti 
összejövetelen történő, november 3-i fellépését. A 
Képviselő-testület jóváhagyja az Egyesület és a 
nemzetiségi önkormányzat közti együttműködési 
megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 76/2018. (IX.13.) határozata  
az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórussal a gánti 
Kórustalálkozón történő fellépés tárgyában kötendő 
együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az Úrkúti Nemzetiségi 
Asszonykórusnak Gánton, a Kórustalálkozón történő, 
november 17-i fellépését. A Képviselő-testület jóváhagyja 
az Egyesület és a nemzetiségi önkormányzat közti 
együttműködési megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 77/2018. (IX.13.) határozata  
az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesülettel a kiscsőszi 
Nemzetiségi Napon történő fellépés tárgyában kötendő 
együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az Úrkúti Faluvédő és Kulturális 
Egyesület berkeiben működő Nemzetiségi Tánccsoportnak 
Kiscsőszön, a Nemzetiségi Napon való fellépését. A 
Képviselő-testület jóváhagyja az Egyesület és a 
nemzetiségi önkormányzat közti együttműködési 
megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 78/2018. (IX.13.) határozata  
az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesülettel az „Őskarszt 
ünnepe” rendezvényen történő fellépés tárgyában kötendő 
együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az Úrkúti Faluvédő és Kulturális 
Egyesület berkeiben működő Nemzetiségi Tánccsoportnak 
úrkúti, az „Őskarszt ünnepe” alkalmából rendezett 
ünnepségen való fellépését. A Képviselő-testület 
jóváhagyja az Egyesület és a nemzetiségi önkormányzat 
közti együttműködési megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 

 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 79/2018. (IX.13.) határozata  
az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesülettel a 28. 
Nemzetiségi Gálán történő fellépés tárgyában kötendő 
együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az Úrkúti Faluvédő és Kulturális 
Egyesület berkeiben működő Nemzetiségi Tánccsoportnak 
a 28. Nemzetiségi Gálán történő, október 6-i fellépését. A 
Képviselő-testület jóváhagyja az Egyesület és a 
nemzetiségi önkormányzat közti együttműködési 
megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 80/2018. (IX.13.) határozata  
az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesülettel a 
veszprémfajszi Nemzetiségi Napon történő fellépés 
tárgyában kötendő együttműködési megállapodásról 
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Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az Úrkúti Faluvédő és Kulturális 
Egyesület berkeiben működő Nemzetiségi Tánccsoportnak 
Veszprémfajszon, a Nemzetiségi Napon történő, október 
20-i fellépését. A Képviselő-testület jóváhagyja az 
Egyesület és a nemzetiségi önkormányzat közti 
együttműködési megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 81/2018. (IX.13.) határozata  
az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesülettel az „Idősek 
napja” rendezvényen történő fellépés tárgyában kötendő 
együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az Úrkúti Faluvédő és Kulturális 
Egyesület berkeiben működő Nemzetiségi Tánccsoportnak 
az „Idősek napja” alkalmából rendezett ünnepségen való 
fellépését. A Képviselő-testület jóváhagyja az Egyesület és 
a nemzetiségi önkormányzat közti együttműködési 
megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 82/2018. (IX.13.) határozata  
az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesülettel a móri 
Márton heti rendezvények sorában a nemzeti csoportok 
részére történő baráti összejövetelen való fellépés 
tárgyában kötendő együttműködési megállapodásról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az Úrkúti Faluvédő és Kulturális 
Egyesület berkeiben működő Nemzetiségi Tánccsoportnak 
Móron, a Márton heti rendezvények sorában a nemzeti 
csoportok részére történő baráti összejövetelen történő, 
november 3-i fellépését. A Képviselő-testület jóváhagyja az 
Egyesület és a nemzetiségi önkormányzat közti 
együttműködési megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: elnök, jegyző 
 

 
5. napirend: A 28. Nemzetiségi Gálával kapcsolatos teendőkről 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 

 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: Idén Úrkúton rendezik meg a Nemzetiségi Gálát. A nemzetiségi 
önkormányzat feladata segíteni a rendezvény lebonyolítását, ezért a Veszprém Megyei Német 
Önkormányzatok Közösségével kötnénk együttműködési megállapodást. Minimális pénzügyi 
kötelezettséget is javaslok vállalni a reprezentációs költségekhez. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 83/2018. (IX.13.) határozata  
a 28. Nemzetiségi Gálával kapcsolatos teendőkről 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Veszprém Megyei Német 
Önkormányzatok Közösségével kötendő együttműködési 
megállapodást a 28. Nemzetiségi Gálával kapcsolatosan. 
A Képviselő-testület a működési támogatás és a gazdasági 
tartalék terhére 15 000,- Ft + járulék erejéig kötelezettséget 
vállal a rendezvénnyel kapcsolatos reprezentációs 
kiadásokhoz. 
 
Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 
 

6. napirend: Gyermekétkeztetési megállapodás módosítása 
 
Előadó: Kardos Antalné elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 

 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Kardos Antalné elnök: A megállapodást a számlázás miatt kell módosítani. Nem a nemzetiségi 
önkormányzat, hanem az óvoda fog számlázni. Emellett év végéig kötjük a szerződést, mivel a 
költségvetési törvény jövőre azonos feltételekkel biztosítja a normatívát a nemzetiségi 
önkormányzat számára, mint a települési önkormányzatnak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 




