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NEMESNÁDUDVARI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 14-én 16.00 órakor
megtartott nyílt üléséről készült

JEGYZŐKÖNYV

Benne foglalt határozatok száma: 95-104/2016. NÖ határozat
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NEMESNÁDUDVARI NÉMET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. szeptember 14-én 16.00 órakor kezdődő Német Önkormányzat
Képviselő-testületének nyílt üléséről.
Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme
Jelen vannak: Heltainé Panyik Erzsébet, Krausz Éva, Délity József Ádámné és Endler
Lőrinc képviselők (4 fő).
A meghívottak közül jelen van: Kucsoráné dr. Drégelyi Zita jegyző
Vígné Fogl Mária iskolaigazgató
Dr. Kovács Istvánné óvodavezető
Hermanutz Dániel pü. főea. (4 fő).
Igazoltan távol maradt: Dr. Kovács István polgármester (1 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./ Az intézmények átvételéből adódó feladatok
2./ Nemesnádudvari Szent Mihály Napi Újbor Ünnep programjáról tájékoztató
3./ Márton nap megszervezése
4./ Nemzetiségi projektnap szervezése az iskolával közösen
5./ Nemzetiségi önkormányzati Képviselők képzése
6./ Munka- és tűzvédelem az intézmények tekintetében
7./ Kültéri fotók elhelyezése a pincesoron

8./ Utcanév-táblák
9./ Gyermekétkeztetés körülményeinek javítása
10./ Terményünnep a Nemesnádudvari Német nemzetiségi Óvodában
11./ Egyebek
- Tagdíj megfizetése a Német Kisebbségi Önkormányzatok Bács-Kiskun
Megyei Szövetségének
- Német Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények által használt épületek
biztosítása
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
Az intézmények átvételéből adódó feladatok
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Rövid tájékoztatást szeretnék adni arról, hogy heti
rendszerességgel találkozunk az intézmények vezetőivel, jegyző asszonnyal,
polgármester úrral és a hivatal pénzügyi munkatársával, ahol megbeszéljük az aktuális
teendőket, esetleges kérdéseket, problémákat. Elképzelhető, hogy jövő héttől az
érsekhalmi önkormányzattól is csatlakozik valaki, illetve felmerült az is, hogy Boros
Péter, az iskola érsekhalmi tagintézményének vezetője szintén csatlakozna hozzánk.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Érsekhalma Község Önkormányzat Képviselőtestületének ülésén merült fel kérdésként, hogy Boros Péter úr részt szokott-e venni
ezeken a megbeszéléseken. Tájékoztattam akkor a testületet, hogy eddig nem vett
részt, de úgy gondolom, hogy ezt nekik kell egymás között megbeszélni.
Vígné Fogl Mária, iskolaigazgató: Én úgy gondolom, hogy az iskolát én képviselem
minden tekintetben, így természetesen az érsekhalmi tagintézményt is. Amennyiben
őket érintő téma felmerül, úgyis tájékoztatom a tagintézmény-vezető kollégámat is.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Rendben, ezt – úgy gondolom – az intézményen belül
kell ezt megbeszélni. Ezt leszámítva, az a meglátásom – és ezt remélem, a többiek is
alátámasztják -, hogy nagyon jól működik ez a dolog így, hogy hetente összejövünk.
Meg tudjuk beszélni a feladatokat, az aktuális rendezvényeket; azt, ha valami probléma
vagy kérdés felmerül; és akkor a következő héten van visszaigazolás is az előző héten
megbeszéltekről; és mindenki tisztán lát az önkormányzatunk ugyanúgy, mint a
pénzügyes dolgozók. Ilyenkor történik többek között a számlák átadása.
Összességében tehát nekem nagyon pozitív az eddigi tapasztalatom.

Vígné Fogl Mária, iskolaigazgató: Csatlakozom az elnök asszony által elmondottakhoz;
nekem is csak pozitív tapasztalatom van ezzel kapcsolatban.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: A megbeszélések természetesen ezután is folytatódni
fognak; ezekről feljegyzés is készül, amit bármikor megtekinthetnek a képviselők is.

2.) Napirendi pont
Nemesnádudvari Szent Mihály Napi Újbor Ünnep programjáról tájékoztató
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Az idei évi borünnep részletes programja megjelent
már a Szétkürtölő-ben, valamint a kihelyezett plakátokon is olvashattátok; így erről nem
szeretnék részleteiben beszélni.
Vígné Fogl Mária, iskolaigazgató: A tombolát az előző évekhez hasonlóan a nyolcadik
osztályosok csinálják, akik már lelkesen készülnek is.
Krausz Éva, képviselő: Mi a helyzet a faragott szoborpárral? Úgy volt, hogy Borünnepre
elkészülnek, és esetleg sor kerülhet a szobrok felavatására is.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: A múlt héten egyeztettem Mózer úrral, aki arról
tájékoztatott, hogy sajnos elmaradásban van a munkáival, nem tudta 100 %-ra ígérni,
hogy elkészülnek. Emellett pedig plébános úr azt mondta, hogy egy szobron nem tud
mit szentelni; így arra jutottam, hogy a szoboravatás okafogyottá vált. Amennyiben
mégis elkészül a művész úr a szobrokkal, akkor találunk alkalmat az elhelyezésükre.

3.) Napirendi pont
Márton nap megszervezése
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: November 11-én ismét szeretnénk megrendezni a
hagyományos Márton napot. Az idei év azért is különleges, mert Szent Márton püspök
születésének 1700 éves évfordulója van. Az intézményvezetőkkel beszéltünk már arról,
hogy szeretnénk ezt az ünnepet kicsit különlegesebbé tenni. Abban már tavaly
megegyezett egymással az iskola és az óvoda, hogy egyik évben az egyik intézmény
készül műsorral, másik évben pedig a másik; mivel mindig sok az átfedés a műsorok
között. Idén – úgy tudom – az iskolán van a sor.
Vígné Fogl Mária, iskolaigazgató: Így van. A feladatok szétosztása már megtörtént, ezen
kívül pedig egyeztettünk az óvodával arról, hogy a lampionos felvonulás alatt melyik
énekeket énekeljük.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Felvetődött az az ötlet is, hogy a templomi program
után lehetne egy tábortüzet csinálni az iskola udvarán, egybekötve a
szeretetvendégséggel. Ezt azonban végül elvetettük. Az időjárás ilyenkor már sajnos
annyira kiszámíthatatlan, és azt nem szeretnénk, hogy az utolsó pillanatban kelljen

kapkodni, ha mégsem jön össze. Így abban maradtunk, hogy a templom után idén is a
művelődési házba várunk mindenkit. Annyiban lenne mégis más az előző évekhez
képest, hogy a művelődési házban a színpadon is lenne egy kis műsor, ami kicsit
emlékezetesebbé tenné az idei Márton napot. Természetesen e rendezvénynek
költségei is lesznek, így szeretném, hogy a program megrendezés mellett arról is
határoznánk, hogy a felmerülő költségeket a Német Önkormányzat vállalja. Amennyiben
tehát nincs kérdés, kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy 2016. november
11-én megrendezzük a hagyományos Márton napi rendezvényünket; valamint azzal,
hogy a felmerülő költségeket a 2016. évi költségvetés terhére vállaljuk, jelezze
kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
95/2016. (IX. 14.) NÖ. határozat
Márton nap szervezése
HATÁROZAT
1./ A Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. november 11.-én
megtartja a hagyományos Márton napi rendezvényét.
2./ A rendezvény költségeit a Német Önkormányzat a 2016. évi költségvetés terhére
vállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: NÖ elnöke

4.) Napirendi pont
Nemzetiségi projektnap szervezése az iskolával közösen
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Az előző évekhez hasonlóan, idén is közös
nemzetiségi projektnapot szervezünk a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német
Nemzetiségi Általános Iskolával. Igazgató asszony kérdezem, hogy van-e már konkrét
időpont?
Vígné Fogl Mária, meghívott: Az október 15.-ei napra gondoltunk, mely szombat ugyan,
de munkanap. Az idei évben a szüret lesz a projektnap témája, melynek keretein belül
megismerkedhetnek a gyerekek többek között a régi szüreti hagyományokkal, a
szüretkor használatos eszközökkel; és ezzel kapcsolatos feladatokat fogunk feldolgozni.
A babirkáláshoz szükséges eszközök beszerzésében kérnénk a Német Önkormányzat
segítségét.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Úgy gondolom, hogy 20.000,-Ft összegű támogatást
tudna az önkormányzat nyújtani. Amennyiben nincs más javaslat, szavazzunk. Aki
egyetért azzal, hogy a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános
Iskola nemzetiségi projektnapját 20.000,-Ft-tal támogassuk, kérem, jelezze
kézfeltartással.

A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
96/2016. (IX. 14.) NÖ. határozat
A Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola nemzetiségi
projektnapja
HATÁROZAT
A Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a NemesnádudvarÉrsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolával közösen nemzetiségi projektnapot
szervez, melynek költségeihez 20.000,-Ft-tal járul hozzá a 2016. évi költségvetés
terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: NÖ elnöke

5.) Napirendi pont
Nemzetiségi önkormányzati Képviselők képzése
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Azt hiszem, mindenki tud már róla, hogy a nemzetiségi
önkormányzati képviselőknek is kötelező képzésen kell részt venniük. Az ehhez
kapcsolódó anyagot szintén mindenki megkapta. Úgy tudom, hogy a képviselők október
3.-ára kaptak időpontot, nekem viszont szeptember 26.-án kell mennem. Én viszont
annak örülnék, ha együtt el tudnánk menni. Megkérdeztem, és van lehetőség arra, hogy
mindannyian elmehessünk a szeptember végi képzésre, amennyiben mindenkinek
megfelel az időpont.
Endler Lőrinc, képviselő: Ez Borünnep után, mindjárt hétfőn lenne?
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök. Így van. A jelentkezést jegyző asszonynak kell intéznie.
Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy fél 11-től van regisztráció, majd a képzés maga 11
órától 13.30-ig tart. A képzésen való részvételről tanúsítványt kapunk, amit – gondolom meg kell őrizni. Elmennénk a Német Önkormányzat kisbuszával, és akkor meglenne ez
a képzésünk is.
Krausz Éva, képviselő: Nekem megfelel a szeptember 26-i időpont.
Délity József Ádámné, képviselő: Megpróbálom én is úgy alakítani a programomat, hogy
el tudjak menni.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: A jelentkezéseket akkor a holnapi nap folyamán
leadom.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Javaslom, hogy hozzunk határozatot arról, hogy 2016.
szeptember 26-án részt veszünk a nemzetiségi önkormányzati képviselők Kecskeméten
megrendezésre kerülő képzésén. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze kézfeltartással.

A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
97/2016. (IX. 14.) NÖ. határozat
Nemzetiségi önkormányzati Képviselők képzésén való részvétel
HATÁROZAT
A Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. szeptember 26.-án
részt vesz a nemzetiségi önkormányzati képviselők Kecskeméten megrendezésre
kerülő képzésén.
Határidő: azonnal
Felelős: NÖ elnöke

6.) Napirendi pont
Munka- és tűzvédelem az intézmények tekintetében
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Átadom a szót Vígné Fogl Mária igazgató asszonynak.
Vígné Fogl, Mária, iskolaigazgató: Galántha úr – aki az iskola tekintetében a
munkavédelemmel, valamint a tűzvédelemmel foglalkozik – jelezte, hogy szeptember
elsejei hatállyal megszűnik a megbízatása az iskolának tekintetében. Ő volt ugye, akit a
KLIK Bajai Tankerülete megbízott az említett feladatok ellátásával.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Galántha úrral már én is egyeztettem, mivel az
önkormányzat és az óvoda tekintetében ezeket a feladatokat ellátó Fire Free Kft-vel
nem vagyunk maradéktalanul elégedettek, illetve természetesen az is felmerült, hogy
akkor az önkormányzat és az intézmények tekintetében egységesen, egy cég
foglalkozzon a munka- és tűzvédelemmel. Ők azonban drágábbak a mostani cégnél,
6000,-Ft+ ÁFA összegért vállalnák a munkát havonta.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Én magam is úgy gondolom, hogy olyan céggel szabad
szerződést kötni, aki megbízható, mert pontosan a munkavédelem, és a tűzvédelem
azok a dolgok, ahol, ha valami nincs rendben, nagyon megüthetjük a bokánkat; arról
nem beszélve, hogy a biztonság a cél. Még, ha drágábbak is esetleg, de precízek; akkor
én azt javasolnám, hogy egységesen, minden intézményre tekintettel alkalmazzuk
Galántha Jenő cégét.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: Most az iskola és az óvoda tekintetében kellene
döntést hozni, mivel az ő esetükben kell szeptember elsejéről valakit alkalmazni. Az
óvoda tekintetében – csak úgy, mint az önkormányzatnál – december 31-i hatállyal
tudjuk felbontani a szerződést a mostani szolgáltatóval.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Értem. Kérem akkor a testületet, hogy hozzunk
határozatot arról, hogy az iskola tekintetében a munka- és tűzvédelmi feladatok

ellátásával Galántha Jenő egyéni vállalkozót bízzuk meg. Aki ezzel egyetért, jelezze
kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
98/2016. (IX. 14.) NÖ. határozat
Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német
Nemzetiségi Általános Iskolában
HATÁROZAT
A Nemesnádudvari Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Nemesnádudvar-Érsekhalma
Német
Nemzetiségi
Általános
Iskola
és
a
Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Óvoda munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos
feladatainak ellátásra Galántha Jenő egyéni vállalkozóval köt szerződést.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Heltainé Panyik Erzsébet elnököt a szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: NÖ elnöke

7.) Napirendi pont
Kültéri fotók elhelyezése a pincesoron
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Korábban már beszéltünk róla, hogy a művelődési ház
mellett – ahová korabeli lakodalmas képeket szeretnénk készíttetni – a pincesorra is
készíttethetnénk kültéri fotókat; hiszen rengeteg olyan képünk van, melyek a korabeli
pincesori életet mutatják be. Most lenne lehetőség rá, hogy ezeket a képeket is
elkészíttessük.
Krausz Éva, képviselő: Úgy gondolom, hogy ezek a sorozatok méltó folytatásai annak a
kezdeményezésnek, amit a már kihelyezett fotókkal elindítottunk; hiszem például a
pincesori élet ugyanúgy hozzátartozott a nemzetiségünk kultúrájához, mindennapi
életéhez. Én mindenképpen támogatom az elképzelést.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Köszönöm; én is hasonlóan vélekedek. Amennyiben
nincs más hozzászólás, kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a kültéri fotók
gyűjteményét bővítve, újabb fotókat helyezünk el, ezúttal a település pincesorain. Aki
ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
99/2016. (IX. 14.) NÖ. határozat
Kültéri fotók elhelyezése a település pincesorain
HATÁROZAT

1./ A Nemesnádudvari Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
kültéri fotók gyűjteményét bővítve, újabb fotókat helyez a település pincesorain.
2./ A kültéri fotók készíttetésének költségeit a Német Önkormányzat a 2016. évi
költségvetés terhére vállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: NÖ elnöke

8.) Napirendi pont
Utcanév-táblák
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Telefonon megkerestem azt a fazekas mestert, aki az
utcanév-tábláinkat készíteni fogja, illetve, akit megkértem, hogy csináljon egy mintát,
ami alapján mi is látjuk, hogy miként fognak ezek kinézni. Kovács úr elmondta, hogy
komoly gondjai akadtak a munkával, sajnos az agyag az égetés során mindig
eldeformálódott, ami sokat rontott az esztétikai értékén, és a legtöbb esetben
használhatatlan is lett. Így viszont nagyon sokba kerülne a táblák elkészítése, ha
többszöri próbálkozásra készthető csak el egy-egy darab. Azt ajánlotta, hogy keressem
meg Kárász Csaba urat a Kalocsai Porcelán Manufaktúra üzemvezetőjét, akit a tegnapi
napon fel is kerestem. Nagyon készséges volt, és úgy tűnik, hogy tudnak is segíteni
nekünk. Mutatott mintákat, amik megfelelőek lennének. Úgy gondoltuk, hogy a rövidebb
utcanevet tartalmazó táblákon esetleg egy kisebb motívum is elférne. Krausz Éva
képviselő társammal egyezettünk erről, és egyetértettünk abban, hogy a legszebb az
lenne, ha egy rozmaringágat festetnénk rá. Ez alapján elküldtünk a kivitelezőnek egy
mintát, aki ennek megfelelően készítette el az árajánlatot 22 darab táblára. Az árajánlat
szerint a táblák darabja bruttó 12.700,-Ft lenne. Még az merült fel bennem, hogy mivel
ezek a táblák sima, fehér porcelánra készülnek; nem mutatna e jól esetleg egy kék
szegély még rajta.
Délity József Ádámné, képviselő: Arról volt szó, hogy lesz rajta minta, akkor a szegély
már túl sok lenne, nem?
Krausz Éva, képviselő: Nem felétlenül, lehet, hogy inkább kicsit kiemelné.
Vígné Fogl Mária, iskolaigazgató: Én még azt is el tudom képzelni, hogy olyan legyen a
szegély, mint az alsószoknyák alja.
Endler Lőrinc, képviselő: Egy keskeny szegély nem mutatna rosszul.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Én is úgy gondolom, hogy egy fehér falon jobban
mutatna szegéllyel; de erre még visszatérhetünk később is, mielőtt a kivitelezés
elkezdődik. Nekem most az lenne a kérésem, hogy hozzunk határozatot arról, hogy a
Kalocsai Porcelánfestő Kft. árajánlata alapján, bruttó 12.700,-Ft/darab áron
megrendelünk tőlük 22 darab utcanév-táblát. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze
kézfeltartással.

A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
100/2016. (IX. 14.) NÖ. határozat
Utcanév-táblák megrendelése
HATÁROZAT
A Nemesnádudvari Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kalocsai
Porcelánfestő Kft.-től (6300 Kalocsa, Malatin tér 5.) megrendeli a település utcáinak régi
elnézése alapján készült utcanév-táblákat bruttó 12.7000,-Ft/darab áron.
Határidő: azonnal
Felelős: NÖ elnöke

9.) Napirendi pont
Gyermekétkeztetés körülményeinek javítása
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: A gyermekétkeztetési feladatokat – ahogy azt
bizonyára mindenki tudja – a települési önkormányzat látja el. A gyermekétkeztetés
körülményeinek javításához azonban önkormányzatunk is hozzá tudja járulni; és úgy
gondolom, hogy ezt, mint fenntartónak, meg is kell tennünk.
Hermanutz Dániel, pü. főea.: A konyhának főleg bútorokra; asztalra és szekrényekre,
polcokra lenne szüksége.
Krausz Éva, képviselő: Azt javaslom, hogy határozzunk meg egy összeget, amivel
hozzájárulunk a körülmények javításához; aztán vegye meg belőle a konyha, amire
szüksége van.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Egyetértek a javaslattal. Kérem, tehát, hogy aki
egyetért azzal, hogy a Német Önkormányzat a gyermekétkeztetés körülményeinek
javításához 40.000,-Ft-tal hozzájáruljon a 2016. évi költségvetés terhére, jelezze
kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
101/2016. (IX. 14.) NÖ. határozat
Gyermekétkeztetés körülményeinek javítása
HATÁROZAT
A Nemesnádudvari Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
gyermekétkeztetés körülményeinek javításához 40.000,-Ft-tal hozzájárul a 2016. évi
költségvetés terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: NÖ elnöke

10.) Napirendi pont
Terményünnep a Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Óvodában
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Átadom a szót Dr. Kovács Istvánné óvodavezetőnek.
Dr. Kovács Istvánné, óvodavezető: 2016. szeptember 22.-én megrendezzük az immár
hagyományossá vált őszi terményünnepünket. Az ünnep megszervezéséhez már
korábban segítséget kértem elnök asszonytól.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Örömmel vállaltam a segítséget. Ezen felül pedig, úgy
gondoltam, hogy egy kisebb összeggel támogatná a Német Önkormányzat a programot.
Én 20.000,-Ft összegű támogatást javasolnék.
Délity József Ádámné, képviselő: Egyetértek, és támogatom a javaslatot.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Amennyiben nincs más javaslat, hozzászólás, kérem,
hogy hozzunk határozatot. Aki egyetért azzal, hogy a Német Önkormányzat az óvodával
közösen terményünnepet tartson, illetve, hogy annak költségeihez 20.000,-Ft-tal
hozzájáruljon; kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
102/2016. (IX. 14.) NÖ. határozat
Terményünnep a Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Óvodában
HATÁROZAT
1./ A Nemesnádudvari Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Óvodával közösen terményünnepet tart.
2./ A rendezvény költségeihez a Német Önkormányzat 20.000,-Ft-tal hozzájárul a 2016.
évi költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: NÖ elnöke

11.) Napirendi pont
Egyebek
- Tagdíj megfizetése a Német Kisebbségi Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei
Szövetségének

Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Idén is esedékessé vált az tagdíj befizetése a Német
Kisebbségi Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége részére. A tagdíj összege
20.000,-Ft. Ennek megfizetéséről határozatot kell hoznunk. Aki tehát egyetért azzal,
hogy a Német Kisebbségi Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége részére az
idei évi tagdíjat – melynek összege 20.000,-Ft – a 2016. évi költségvetés terhére
megfizessük, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
103/2016. (IX. 14.) NÖ. határozat
2016. évi tagdíj megfizetése a Német Kisebbségi Önkormányzatok Bács-Kiskun
Megyei Szövetsége részére
HATÁROZAT
Nemesnádudvari Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Német
Kisebbségi Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége részére a 2016. évi
tagdíjat – melynek összege 20.000,-Ft – a 2016. évi költségvetés terhére megfizeti.
Határidő: azonnal
Felelős: NÖ elnöke

- Német Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények által használt épületek
biztosítása
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Átadom a szót Hermanutz Dánielnek.
Hermanutz Dániel, pü. főea.: Az oktatási-nevelési intézmények fenntartója ugye a
Német Önkormányzat, viszont az intézmények által használt épületek a települési
önkormányzat tulajdonában vannak. Így az lenne a teendő, hogy a Német
Önkormányzat kéri a települési önkormányzatot, hogy az ingatlanbiztosítását terjessze
ki azokra az épületekre is, melyeket az intézmények használnak; mivel ugye eddig ezt a
KLIK intézte.
Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Rendben. Kérem, hogy hozzunk határozatot ezzel
kapcsolatban. Aki egyetért azzal, hogy felkérjük Nemesnádudvar Község
Önkormányzatát, hogy az ingatlanbiztosítását terjessze ki a NemesnádudvarÉrsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola által használt épületekre, kérem,
jelezze kézfeltartással.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:
104/2016. (IX. 14.) NÖ. határozat
Német Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények által használt épületek
biztosítása
HATÁROZAT
A

Német Önkormányzat

Képviselő-testülete

felkéri

Nemesnádudvar

Község

