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JEGYZŐKÖNYV
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NEMESNÁDUDVARI NÉMET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016február 15-én 16.00 órakor kezdődő Német Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Jelen vannak: Heltainé Panyik Erzsébet, Krausz Éva, Délity József Ádámné és Endler
Lőrinc képviselők (3 fő).
A meghívottak közül jelen van: Kucsoráné dr. Drégelyi Zita jegyző
Hermanutz Dániel, pü. főea.
Vígné Fogl Mária, iskolaigazgató (3 fő).

Heltainé Panyik Erzsébet elnök köszönti a Német Önkormányzat ülésén megjelent
képviselőket, valamint a meghívott vendégeket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, mivel az 4 fős testületből 4 fő jelen van. Az
ülést megnyitja.
Elnök asszony javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására az
alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása
2./ 2016. évi költségvetés tervezése
3./ Népviseleti pár faragtatása Móser Ernő fafaragó mesterrel
4./ Író-olvasó találkozó szervezése iskolások részére
5./ Neibsheimi vadásztársaság részvételének előkészítése a Nemzetközi
Vadgasztronómiai napra
6./ Együttműködési megállapodások felülvizsgálata
7./ Civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat
8./ Közmeghallgatással egybekötött falugyűlés időpontja
9./ Lejárt határidejű határozatokról tájékoztatás
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10./ Egyebek
- Német szakkör részére fejdíszek készíttetése
- kapcsolatfelvétel a Szekszárdi Német Klubbal

Ezután Heltainé Panyik Erzsébet javaslatot tesz Délity József Ádámné képviselő
személyére, a jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint felkéri Bischofné Hauer Szilviát a
jegyzőkönyv vezetésére.
A testület a napirendi pontokkal egyetértett, a jegyzőkönyv-hitelesítő valamint a
jegyzőkönyv-vezető személyét elfogadta.

1.) Napirendi pont
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Átadom a szót Hermanutz Dánielnek, megkérem, hogy
tájékoztasson bennünket az előterjesztésben foglaltakról.
Hermanutz Dániel, pü. főea.: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.
§ a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja
felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm.
Rendelet 2 § -ban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv.
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét
határozatban kell megállapítani. A testületnek a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb
a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Köszönjük a tájékoztatást. Van-e valakinek kérdése?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy a Német
Önkormányzat a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
11/2016. (II. 15.) NÖ. határozat
A Német Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
HATÁROZAT
A Német Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

4
Ezer
forintban!

MEGNEVEZÉS

1

Sorszám

2

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség összegei
2017.

2018.

2019.

3

4

5

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

7

Helyi adók

01

Osztalék, koncessziós díjak

02

Díjak, pótlékok, bírságok

03

Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

06

Saját bevételek (01+… .+07)

08

200

200

200

600

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

100

100

100

300

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi
fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (19+…..+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (09-26)

27

-

200

200

200

600
-

07

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

100

100

100

400
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Felelős: elnök
Határidő: azonnal

2.) Napirendi pont
2016. évi költségvetés tervezése
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Átadom a szót Hermanutz Dániel pénzügyi
főelőadónak; kérem, hogy ismertesse az idei év költségvetésének alakulását.
Hermanutz Dániel, pü. főea.: A helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvényben, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23-24. §-ban, valamint
az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendeletben foglaltak alapján az elnök február 15-ig terjeszti a testület elé a
Német Önkormányzat költségvetésének tervezetét, amely alapján a Képviselő-testület
köteles a 2016. évi költségvetésről határozatban dönteni. A költségvetés 2016. évi
főösszege 1.825.000,-Ft. Először a bevételekről szólnék pár szót. Egyéb működési célú
támogatás bevételét államháztartáson belülről 390.843,-Ft-ban terveztük, a 428/2012.
(XII.29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján, miszerint, a 2011-es népszámlálás
adatai alapján, a német nemzetiséghez tartozók száma 50 fő feletti kategóriában
szerepel a település. Ezen kívül a Nemesnádudvar Község Önkormányzatától kért
500.000,-Ft támogatást terveztünk még ide. A tulajdonosi bevételeknél 50.000 forint
előirányzatot tervezünk, mivel a kisbusz az igényeknek megfelel és sok civil szervezet
tart rá igényt térítés ellenében is. A kamat bevételek előirányzatára 1000,-Ft-ot
tervezünk. Az előző évi pénzmaradvány 999.136,-Ft. A Német Önkormányzat
költségvetési bevétele tehát mindösszesen 1.940.979,-Ft. A kiadások tekintetében, az
üzemelési anyagok beszerzése soron belül, hajtóanyagot, egyéb anyagokat, a kisbusz
működtetéséhez üzemanyagot, az irodai munkához irodaszert, a település területére
kiültetésre szánt növényeket számoltunk, mintegy 206.426,-Ft értékben. Szakmai
anyagokon 144.960,-Ft-ot terveztünk. Bérleti díjat terveztünk – a 2015 év alapján 59.000,-Ft-ot, karbantartási szolgáltatásokon 57.197,-Ft-ot tervezünk. A szakmai
tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata 66.715 forint, ami többségében
dekorációs anyag a rendezvényeinkre. Az egyéb szolgáltatások soron 234.586,-Ft-ot
tervezünk. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóból az
előirányzat 200.000 forint, kötelező díjakon 36.614,-Ft-ot tervezünk. Egyéb működési
célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát 470.000 forintban határoztuk
meg, mivel a civil szervezeteket, az igényeik alapján hatékonyan szeretnénk segíteni, a
helyi kultúra megőrzésével, vidéki bemutatkozásaikkal. Az egyéb tárgyi eszköz
beszerzése létesítése rovat előirányzatán tervezünk 467.481 forintot, ebben szerepel
egy népviseleti pár-szobor elkészíttetése. A Német Önkormányzat költségvetési
kiadása tehát mindösszesen 1.940.979,-Ft. A Német Önkormányzat létszám
előirányzatot továbbra sem tervez. Az Önkormányzat 2016. január 1-én elérhető
pénzkészlete 999.136,-Ft a bankban, illetve 8.600,-Ft a pénztárban. Az előterjesztés
mellékletét képezi egy Költségvetési mérleg, közgazdasági tagolásban, a Rovatrend
szerinti kiadások táblázatban, kötelező, önként vállalt, állami feladat megosztásban,
valamint a Rovatrend szerinti bevételek táblázatban, kötelező, önként vállalt, állami
feladat megosztásban, az Előirányzat felhasználási terv és a 3 éves költségvetési
mérleg.
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Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Köszönjük a részletes ismertetőt. A hivatal pénzügyi
dolgozói gondosan összeállították a költségvetés tervezetét, Hermanutz Dániel pedig
nagyon jól összefoglalta a tudnivalókat. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsoltban?
Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki egyetért a 2016. évi költségvetés – előterjesztés
szerinti – elfogadásával, kérem, jelezze kézfeltartással
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
12/2016. (II. 15.) NÖ. határozat
Német Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
HATÁROZAT
A Német Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Német Önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről szóló előterjesztést és azt, az alábbiak szerint határozza meg:
Nemesnádudvar Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1./ A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és
finanszírozásának módja
A Képviselő-testület a Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét 1
941 ezer forintban állapítja meg, ebből:
aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1 941 ezer forintban
ab) a finanszírozási kiadások összegét 0 ezer forintban
ac) a tárgyévi költségvetési bevételek összege 942 ezer forintban
ad) a finanszírozási bevételek összegét 999 ezer forintban
2016. évi költségvetési egyenlegét 0 ezer forintban,
ba) a tárgyévi működési kiadások összegét 1 473 ezer forintban
bb) a felhalmozási kiadások összegét 468 ezer forintban
bc) a tárgyévi működési bevételek összege 942 ezer forintban
bd) a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer forintban
be) a működési hiányt 531 ezer forintban
bf) a felhalmozási hiányt 468 ezer forintban
állapítja meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt hiány finanszírozásának
módját belső finanszírozással, az előző év pénzmaradványának felhasználásával
működési célú igénybevételével 531 ezer forint és felhalmozási célú igénybevételével
468 ezer forint összegben hagyja jóvá.
2./ A Német Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
3./ A Német Önkormányzat 2016. évi bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)
feladatok szerinti bontásban az 2. számú melléklet tartalmazza
4./ A Német Önkormányzat 2016. évi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)
feladatok szerinti bontásban az 3. számú melléklet tartalmazza
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5./ A Német Önkormányzat létszám előirányzatot nem tervez.
6./ A Német Önkormányzat beruházási kiadások 2016. évi kiadási előirányzatát a
Képviselő-testület 518 ezer forintban állapítja meg, mely a 4. számú mellékletben
meghatározott feladatokra fordítható.
7./ A Képviselő-testület a költségvetési és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel
kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
8./ A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok szerint, a Német önkormányzat
költségvetésének végrehajtásáért az elnök a felelős.
9./ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 68. § (4)
bekezdése alapján az elnök esetenként 500 E Ft, 2016. évre összesen 5 000 E Ft
mértékig dönt a forrásfelhasználásról. Az elnök ezen műveletekről a következő testületi
ülésen köteles beszámolni.
10./ A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített
bevételként 2015. költségvetési évben, a 2016. december 31-ig befolyt bevétel vehető
figyelembe.
11./ A költségvetési szerv feladatairól, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon
gondoskodik, hogy az biztosítsa költségvetési szerv költségvetésében, részére
megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
12./ A Német Önkormányzat által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi
előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások
előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.
13./ A kiadások készpénzben történő teljesítése mindig az elnök utalványozása alapján
történik.
14./ A költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint szabályozza:
a) a Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetését az elnök hagyja jóvá.
b) a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt,
c) a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközök lekötéséről a Képviselő-testület
dönt.
15./ E határozat, a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január
1-től kell alkalmazni.
Határidő: azonnal
Felelős: NÖ elnök

3.) Napirendi pont
Népviseleti pár faragtatása Móser Ernő fafaragó mesterrel
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Említettem már korábban, hogy mennyire
megtetszettek nekem Móser Ernő úr munkái. Az ő kiállítása volt megtekinthető a
művelődési házban a nemzetiségi napon és az azt követő néhány hétben. Úgy
gondoltam, hogy nagyon szép lenne, ha faragtatnánk egy népviseletbe öltözött párt, és
a szobor elkészítésére Móser úr hajlandónak is mutatkozott. Jelenleg ott tart a dolog,
hogy a művész úr elkészíti az árajánlatát, melyről remélhetőleg valamelyik testületi
ülésünkön dönteni is tudunk. Fontos feladat lesz még, hogy a szobor-pár helyét
megkeressük.

8
Krausz Éva, képviselő: beszéltünk már róla, hogy esetleg itt a hivatal mellett, a
templommal szemben lenne a helyük.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Én magam is ezt tartom a legjobb ötletnek, mivel egy
templomba menő, népviseletbe öltözött párról van szó. Az a javaslatom, hogy erről a
kérdésről mindenképpen egyeztessünk a települési képviselő-testülettel is. A szobor
elkészíttetéséről pedig az ár ismeretében hozzunk majd határozatot.

4.) Napirendi pont
Író-olvasó találkozó szervezése iskolások részére
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: A tavalyi évben már határoztunk egy alkalommal arról,
hogy az iskolával közösen nemzetiségi író-olvasó találkozót szervezünk, melynek
vendége Josef Michaelis lesz. Mivel azonban a program csak az idei évben valósul
meg, így 2016-ban újra határoznunk kell a megvalósításról.
Vígné Fogl Mária, iskolaigazgató: A rendezvény időpontja is megvan már; 2016. március
5.-én kerül rá sor.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Aki tehát egyetért azzal, hogy 2016. március 5-én, az
iskolával közösen nemzetiségi író-olvasó találkozót szervezzünk, kérem, jelezze
kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
13/2016. (II. 15.) NÖ. határozat
Nemzetiségi író-olvasó találkozó
HATÁROZAT
Nemesnádudvari Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016.
március 5-én, a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolával
közösen nemzetiségi író-olvasó találkozót szervez, melyre előadónak Josef Michaelis-t
kéri fel.
Határidő: azonnal
Felelős: NÖ elnöke

5.) Napirendi pont
Neibsheimi
vadásztársaság
Vadgasztronómiai napra

részvételének

előkészítése

a

Nemzetközi

Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Az idei évben ismét megrendezésre kerülő nemzetközi
vadgasztronómiai fesztiválra a szervezők szeretnének egy német nyelvterületről érkező
vadásztársaságot is meghívni. Azzal a gondolattal kerestek meg bennünket, hogy
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segítenénk-e abban, hogy a neibsheim-i testvértelepülésünk vadásztársaságával
felvegyék a kapcsolatot. természetesen igent mondtam. Közösen meg is fogalmaztunk
egy meghívó levelet, melyet eljuttattunk a neibheim-i elöljárónak. Úgy gondolom,
hamarosan válasz is fog érkezni a meghívásra. Mivel továbbra is számít a
szervezőbizottság a segítségünkre, ezért szeretném, ha határozatot hoznánk arról, hogy
a Német Önkormányzat előkészíti a neibsheimi vadásztársaság nemzetközi
vadgasztronómiai fesztiválon való részvételét. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze
kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
14/2016. (II. 15.) NÖ. határozat
Neibsheimi
vadásztársaság
Vadgasztronómiai napra

részvételének

előkészítése

a

Nemzetközi

HATÁROZAT
A Nemesnádudvari Német Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
nebsheim-i vadásztársaság Nemzetközi Vadgasztronómiai fesztiválon való részvételét
előkészíti.
Határidő: azonnal
Felelős: NÖ elnöke

6.) Napirendi pont
Együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: jegyző asszonnyal áttekintettük a jelenleg is érvényben
lévő együttműködési megállapodásainkat. Úgy gondolom, hogy aktualitása
mindegyiknek megvan még, főleg, mivel van, amit tavaly év végén kötöttünk.
Krausz Éva, képviselő: Mi a helyzet a Geresdlaki Német Önkormányzattal kötött
megállapodással?
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Folyamatban van a dolog, de még nem készült el teljes
egészében, így most arról nem döntünk. Az iskola, a Hajósi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, az Egyházközség, valamint a Nemesnádudvari Német Nemzetiségi
Hagyományőrző Kulturális Egyesülettel, illetve a Nemesnádudvari Ifjúsági
Tánccsoporttal kötött együttműködési megállapodások tekintetében viszont úgy
gondolom, hogy határozhatunk arról, hogy a megállapodások változtatás nélkül,
folyamatosan érvényesen legyenek az idei esztendőben is. Aki ezzel egyetért, kérem,
jelezze azt kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
15/2016. (II. 15.) NÖ. határozat
Együttműködési megállapodások felülvizsgálata
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HATÁROZAT
1./ A Német Önkormányzat képviselő-testülete a Nemesnádudvar-Érsekhalma
Nemesnádudvar Német Nemzetiségi Általános Iskolával, a Hajósi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal, az Egyházközséggel, valamint a Nemesnádudvari Német
Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesülettel, illetve a Nemesnádudvari Ifjúsági
Tánccsoporttal kötött együttműködési megállapodásait felülvizsgálta.
2./ A Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az együttműködési
megállapodásokat az idei évre változtatás nélkül elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: NÖ elnöke

7.) Napirendi pont
Civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Átadom a szót először jegyző asszonynak.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: A Nemesnádudvari Német Önkormányzat az olyan
civil szervezeteknek, melyek nemzetiségi feladatokat látnak el, feladataik hatékonyabb
biztosítása érdekében támogatást nyújt. A jogszabályi hátterét a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és az ennek
végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet képezi. Nevezett
jogszabályokban foglaltakra tekintettel indokolt egy olyan szabályzat megalkotása,
amely tartalmazza a civil szervezetek, alapítványok támogatási feltételeit, a pályázati
rendszert, a támogatás felhasználásának és elszámolásának módját. Jelen szabályzat
biztosítja a településen működő civil szervezeteket jogszerű támogatását.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: A szabályzatot mindenki kézhez kapta a testületi
anyagban. Én magam nem tartom rossznak, hogy már ilyet is kérnek. Úgy gondolom,
így átláthatóbb lesz a civil szervezetek támogatása. A szabályzathoz rögtön tartozik egy
szerződés-minta is, melyet minden támogatott civil szervezettel meg kel majd kötnünk.
Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Azt kellene a német önkormányzatnak még
meghatároznia, hogy milyen határidőig nyújthatóak be a pályázatok.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Úgy gondolom, hogy legalább egy hónapot kellene
adni, mivel az is időbe telik, mire közzétesszük a felhívást. Én a szívem szerint március
végét javasolnám.
Krausz Éva, képviselő: Véleményem szerint határozzuk meg április 15.-ét, mint beadási
határidőt. Addig biztos, hogy mindenki, aki szeretne pályázni, ki tudja tölteni a
szükséges papírokat.
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Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Nekem az is megfelel. Amennyiben nincs más javaslat,
kérem, szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy a civil szervezetek támogatására a német
önkormányzat szabályzatot hozzon létre, illetve, hogy a pályázat beadásának határidejét
2016. április 15.-ben határozza ,meg; kérem, jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
16/2016. (II. 15.) NÖ. határozat
Civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat
HATÁROZAT
1./ A Német Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil szervezetek
támogatására szabályzatot hoz létre.
2./ A szabályzat az előterjesztés mellékletét képezni, melyet a Képviselő-testület
változtatás nélkül elfogad.
3./ A pályázat benyújtásának határideje 2016. április 15.
Határidő: azonnal
Felelős: NÖ elnöke

8.) Napirendi pont
Közmeghallgatással egybekötött falugyűlés időpontja
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Az idei évben február 23.-án, csütörtökön 18 órakor
tartanánk a szokásos közmeghallgatással egybekötött falugyűlést, természetesen a
községi önkormányzattal közösen. Kötelezően előírt feladatról van szó, nincs igazából
dolgunk ezzel, illetve nekem kell egy beszámolót tartanom, és természetesen mindenki
megjelenésére számítok. Amennyiben senkinek nincs ellenvetése, kérem, szavazzunk.
Aki egyetért azzal, hogy a német önkormányzat 2016. február 23.-án 18 órakor
közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tartson, kézfeltartással jelezze azt.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
17/2016. (II. 15.) NÖ. határozat
Közmeghallgatás
HATÁROZAT
A Nemesnádudvari Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016.
február 23.-án 18 órakor közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tart.
Határidő: azonnal
Felelős: NÖ elnöke

9.) Napirendi pont
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Lejárt határidejű határozatokról tájékoztatás
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Átadom a szót jegyző asszonynak, megkérem, hogy
tájékoztasson bennünket.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző.: A napirenddel kapcsolatos előterjesztést mindenki
kézhez kapta. Tulajdonképpen elég egyértelmű az egész, mindegyik határozat mellett
szerepel az „elfogadva”, illetve a „megtörtént” jelzés. Egyedül a 86/2015. NÖ határozat
teljesítése van még folyamatban.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Így van, ez a művelődési ház nemzetiségi nyelvi
programjainak támogatása volt. Erre a terveink meg is vannak még, de eddig nem
valósult meg maga a projekt; ezért írtuk, hogy egyelőre folyamatban van a dolog.
Amennyiben nincs kérdés, és mindenki egyetért, akkor kérem, hogy a lejárt határidejű
határozatokról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal fogadjuk el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
18/2016. (II. 15.) NÖ. határozat
Lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató
HATÁROZAT

A Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lejárt határidejű
határozatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal

10.) Napirendi pont
Egyebek
- Német szakkör részére fejdíszek készíttetése
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Az iskolában működő német szakkör vezetője azzal a
kéréssel fordult hozzánk, hogy a szakkör munkáját tudnánk-e esetleg segíteni azzal,
hogy a most készülő színdarabjukhoz jelmezeket, konkrétabban fejdíszeket
készíttetünk.
Délity József Ádámné, képviselő: Úgy gondolom, hogy a szakkör nagyban hozzájárul az
iskolás gyermekek nyelvi neveléséhez; így én mindenképpen támogatom az ötletet.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Én is hasonlóan vélekedem.
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Endler Lőrinc, képviselő: Mekkora összegbe kerülne ezeknek a fejdíszeknek az
elkészíttetése?
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Én úgy gondoltam, hogy 35.000,-Ft-ot rá tudna szánni
az önkormányzat erre. Ha mindenki egyetért a javaslatommal, hozzunk döntést. Aki
tehát egyetért azzal, hogy a Német Önkormányzat az iskola német szakköre számára
35.000,-Ft értékig fejdíszeket készíttessen, kérem, jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
19/2016. (II. 15.) NÖ. határozat
Fejdíszek készíttetése
HATÁROZAT
A Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a NemesnádudvarÉrsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola német szakköre számára fejdíszeket
készíttet 35.000,-Ft értékig.
Határidő: azonnal
Felelős: NÖ elnöke

- kapcsolatfelvétel a Szekszárdi Német Klubbal
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: A hagyományőrző egyesület meghívást kapott a
szekszárdi német klubtól jövő szombatra. felvetődött bennem a lehetőség, hogy esetleg
a német önkormányzat is képviseltethetné magát a látogatáson, mivel jó alkalomnak
gondolom ezt arra, hogy esetleg partnerkapcsolatot építsünk ki az ottani német klubbal,
esetleg a német önkormányzattal is. Szeretném a képviselő-tárak véleményét kikérni
erről?
Krausz Éva, képviselő: Támogatom az elképzelést, megpróbálom én is szabaddá tenni
magam, hogy el tudjak menni.
Endler Lőrinc, képviselő: Én az egyesület képviseletében mindenképpen megyek,
viszont jó lehetőséget látok abban is, hogy partnerkapcsolatot építsünk ki az ottaniakkal.
A tavalyi évben már egyszer járt nálunk egy nagyobb küldöttség Szekszárdról;
tulajdonképpen most azt a meghívást viszonozták, de lehetne ebből akár egy
rendszeres kapcsolat is.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Kérem, hogy akkor hozzunk határozatot arról, hogy a
német önkormányzat partnerkapcsolat kialakítása céljából kapcsolatfelvételt
kezdeményez a Szekszárdi Német Klubbal. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
20/2016. (II. 15.) NÖ. határozat

