
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: 81-9/2017 

Meghívó 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 
2017. október 11-én szerdán de. 10.00 órai kezdettel tartja. 

 
Az ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42. 
 
Az ülés napirendje: 
 
1) „Nemz-Kul-18” pályázat benyújtása  

Előadó: Pichler József elnök 
 
Kérem az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2017. október 5. 
 
                                                                        Tisztelettel: 
 
      ……………………… 

Pichler József 
elnök 



Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 
Ügyszám: 81-9/2017 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. október 11-i ülésére 

 
Tárgy: „Nemz-Kul-18” pályázat benyújtása 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett Nemzetiségi kulturális 
kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatására. 
 
A pályázati kiírás szerint támogatható tevékenység többek közt a kulturális és hitéleti 
hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiség kulturális identitásának és 
hitéletének közösségben történő elmélyítését szolgáló programok. 
 
Önkormányzatunk minden évben megrendezi a nemzetiségi napot, jövőre már a 20. 
alkalommal, június 16-án. A Megyei Gálára tekintettel, mely szintén Úrkúton lesz, 2018 
októberében, nem tervezünk sváb bált. Tavalyelőtt az oberpleichfeldiek is részt vettek a 
Nemzetiségi Napon, azonban idén a látogatásukra két héttel később kerül sor. Ettől függetlenül 
szerepeltetjük a pályázatunkban, hiszen sor kerülne egy budapesti utazásra, melynek keretében 
az Országházba kalauzoljuk el vendégeinket. 
 
A rendezvény színvonalas megrendezése érdekében indokolt a pályázat benyújtása, mely 
jelentős anyagi segítséget jelente az önkormányzatnak. 
 
A pályázati kiírás alapján javaslom, hogy a kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó 
rendezvények, valamint a nemzetiség kulturális identitásának és hitéletének közösségben 
történő elmélyítését szolgáló programok keretében nyújtson be Önkormányzatunk egy 
pályázatot.  
 
A pályázat benyújtásához szükséges egy egyszeri pályázati díjat is megfizetni, melynek összege 
3 000,- Ft. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2017. október 5. 
        Pichler József 
         elnök 
 
 

Határozati javaslat 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata egyetért a „Nemz-Kul-18” pályázat benyújtásával a 
kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiség 
kulturális identitásának és hitéletének közösségben történő elmélyítését szolgáló programok 
tevékenységi kör tekintetében „20. Nemzetiségi Nap és 3. testvértelepülési találkozó” 
projektcímmel. 
Utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: elnök, jegyző 
Határidő: 2017. október 30. 


