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ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8409 Ú R K Ú T, Rákóczi u. 45. 
 
Szám: 80-6/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. június 30-én 

(csütörtökön) 9.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. 
 
Ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42. 
 
Jelen vannak:  Pichler József elnök  
                          Freund Antalné képviselő 
 Rankl Angéla képviselő 
 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Kardos Antalné elnök-helyettes 
                           
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Puskády Norbert jegyző 
 Hajdu Csabáné köztisztviselő 

                                                      
 
Pichler József elnök 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) Pénzügyi elszámolás a 18. Nemzetiségi Napról és az oberplechfeldi delegáció vendégül 

látásáról 
Előadó: Pichler József elnök 

 
2) Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (I. 28.). 

határozatának módosítása  
Előadó: Pichler József elnök 
 

3) Úrkúti Kalandorok Napközis Tábor támogatása 
Előadó: Pichler József elnök 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA:  
 
1.napirend: Pénzügyi elszámolás a 18. Nemzetiségi Napról és az oberplechfeldi delegáció 

vendégül látásáról 
 
Előadó: Pichler József elnök 
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(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Sikeresen túl vagyunk, mind az oberpleichfeldi delegáció vendégül 
látásán és a 18. Nemzetiségi Napon is. Örömmel jelentem ki, hogy nemcsak sikeres volt, de 
tartalmas is, a vendégek pedig remekül szórakoztak. Összeállításra került a pénzügyi 
elszámolás is. Látható, hogy tervezetten alakultak a kiadásaink, fölöslegesen nem 
költekeztünk. A delegáció vendégül látásának költségeit elsősorban a települési 
önkormányzat, a civil szervezetek, mint az Úrkúti Asszonykórus, az Úrkút SK, valamint a 
helyi vállalkozók állták, mely remek példa, hogy az úrkútiak is össze tudnak fogni egy szép 
cél érdekében. Az előterjesztés tartalmazza a költségeket, javaslom annak elfogadását. 
 
Freund Antalné képviselő: Szeretném megjegyezni, hogy a programok és a Nemzetiségi Nap 
is remekül sikerült. Láthatóan mindenki jól érezte magát. 
 
Rankl Angéla képviselő: Igen, egyetértek az előttem szólókkal. Az óvodások különösen 
aranyosak voltak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal, - 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 23/2016. (VI.30.) határozata a 18. 
Nemzetiségi Nap és az oberplechfeldi delegáció vendégül 
látásának pénzügyi elszámolásáról 

 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az oberpleichfeldi delegáció vendégül 
látásának és a 18. Nemzetiségi Nap pénzügyi elszámolását 
az alábbiak szerint: 
 
- bruttó 24 162,- Ft értékben lett vásárolva pohár, 

tányér, váza és egyéb a vendéglátáshoz szükséges 
készletek a gazdasági tartalék, valamint a feladatalapú 
támogatás terhére, 

- bruttó 35 182,- Ft értékben került vásárlásra bor, üdítő 
és édesség (reprezentáció), melynek 17 584,- Ft 
járuléka van, a gazdasági tartalék, valamint a 
feladatalapú támogatás terhére, 

- bruttó 158 000,- Ft volt a Heimattöne Kapelle 
megbízási díja a más egyéb szolgáltatás terhére és 

- bruttó 110 744,- Ft volt a hang és színpadtechnika 
költségből 82 000,- Ft a más egyéb szolgáltatás 
28 744,- Ft a gazdasági tartalék és a feladatalapú 
támogatás terhére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző és elnök 
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2.napirend: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (I. 

28.). határozatának módosítása 
 
Előadó: Pichler József elnök 

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: A képviselő-testületi határozatok lettek átvezetve, ahogy az 
előterjesztésben is olvasható. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag – 3 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 24/2016. (VI.30.) határozata Úrkút 
Német Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselőtestületének az Úrkút Német Nemzetiségi 
Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 
5/2016. (I.28.). határozatának módosításáról 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének 5/2016. (I.28.) határozatának 1-6. 
mellékletének helyébe az 1-6. mellékletek lépnek. 
 
(A mellékletek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, jegyző 

 
3.napirend:  Úrkúti Kalandorok Napközis Tábor támogatása 
 
 Előadó: Pichler József elnök 
 
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.) 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Pichler József elnök: Minden évben megrendezésre kerülő programról beszélünk. Tartalmas 
és szórakoztató tábort szervez Pölöskei Alexandra családsegítő. A kalandor gyermekeknek 
remek kikapcsolódást nyújtanak ezek. Tudjátok, hogy az önkormányzatunk mindig segíti az 
ilyen kezdeményezéseket, már csak azért is, mert a gyermekek támogatása az óvodán és 
iskolán keresztül mindig szívügyünk volt. Javaslom támogatni őket. 
 
Freund Antalné képviselő: Egyetértek Elnök Úrral. Remélem a tavalyhoz hasonlóan remekül 
sikerül a tábor és sok gyerek fogja magát jól érezni. 



Rankl Aneéla képviselő: Én is javaslom a témtogatásukat' Kár, hogy a nemzetiségi
önkormányzatnak szűkek az anyagi lehetőségei és csak ennyit tudunk adni.

Több kérdés,hozzászőlás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag _ 3 igen szavazatta! -
ellenszav azat nélkül az a|ábbi batán o zatot ho zta

Úrkút Német Nemzetiségi onkorm ányzata Képviselő-
testületének 2512016. (vI.30.) batározata az Úrkúti
Kalandorok Napközis Tábor támogatásáról

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzaténak
Képviselő-testiilete bruttó 20 000,- Ft összeggel
trímogatja az Úrkúti Kalandorok Napközis Tábor
megrendezését a gazdasági tartalék terhére. IJtasitja az
elnököt a sztikséges intézkedések megtételére'

Hatríridő: 2016. augusztus 3 1.

Felelős: jegyző és elnok

NAPIREND UTÁN:

a) J egyzőkönyv hitelesítő kijelölése:

Pichler József elnök: A 2016. június 30-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének
hitelesítőjéül j avasolj a Rankl Angéla képviselőt megbízni.

A Képviselőtestület _2 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ 1 ffi ártőzkodása mellett - a
2016. junius 30-án megtartott ülés jegyzőkönyv hitelesítőjéül Rankl Angéla képviselőt
megbízta.

Több targy nem volt, az elnök az ülést 9 &a25 perckor berekesztette.
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