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A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2016. augusztus 11-i 

rendkívüli nyílt testületi ülésén hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

58/2016.(VIII.11.) határozata 

Napirend elfogadásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2016. augusztus 11-i képviselő 

testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

59/2016.(VIII.11.) határozata  

Varga Éva pályázatának elfogadásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi Szivárvány Óvoda 

Egységes Óvoda-Bölcsőde gazdasági vezető személyére kiírt pályázat kapcsán 

Varga Éva pályázó pályázatát fogadja el, bruttó 310.000,- Ft / hó 

illetménnyel. 2016. augusztus 27-étől augusztus 31-éig jogviszonyban a 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzatnál áll, 2016. szeptember 1-

étől pedig a Pusztavámi Szivárvány Óvodánál.   

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

60/2016.(VIII.11.) határozata  

Grell Éva pályázatának elfogadásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi Szivárvány Óvoda 

Egységes Óvoda-Bölcsőde gazdasági vezető személyére kiírt pályázat kapcsán 

Grell Éva pályázó pályázatát nem fogadja el, tekintettel arra, hogy a két 

pályázó közül a helyi pálkyázót részesítette előnyben.   

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

61/2016.(VIII.11.) határozata  

Szüreti Német Nemzetiségi Nap támogatásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Szüreti Német Nemzetiségi Napot 

összesen 500 ezer Forinttal támogatja (200 ezer Forinttal megnövelve az 

eredetileg tervezett keretösszeget).   
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

62/2016.(VIII.11.) határozata  

A Pusztavámi Német Nemzetiségi  Fúvószenekar 

támogatásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Fúvószenekart 30 ezer Forinttal támogatja.   

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

63/2016.(VIII.11.) határozata  

A II. féléves munkaterv elfogadásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat II. féléves munkatervét elfogadja az előterjesztéssel egyezően.   
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JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült 2016. augusztus 11-én 16.00 órakor a Német Nemzetiségi Önkormányzat nyílt 

testületi ülésén. 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helysége: 8066 Pusztavám, Kossuth L. u. 64-

66. 

 

Jelen vannak.: 

 

-Gerlinger Tibor       NNŐ elnöke 

-Stettner Attila         NNÖ képviselő 

-Krebsz Ferencné     NNÖ képviselő 

-Dr. Légrádi Gábor  jegyző 

 

Gerlinger Tibor Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja 

hogy az ülés határozatképes. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ezt követően az ülést 

megnyitotta. 

Gerlinger Tibor elnök javaslatot tesz a  jelen ülés napirendi pontjaira, amelyek a következők: 

 

 

1.) A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatójának tájékoztatása  

Előadó: Kajos Péterné igazgató 

 

2.) Óvoda gazdasági vezetői pályázat elbírálása 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

3.) Szüreti Német Nemzetiségi Nap 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

4.) Egyebek 

 

 

A javaslat alapján a megjelent testületi tagok (3 fő) a javasolt napirendet elfogadják, 0 –nem, 

0-tartózkodom, 3-igen szavazattal. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

58/2016.(VIII.11.) határozata 

Napirend elfogadásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a 2016. augusztus 11-i képviselő testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: azonnal 
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Napirendek:  

 

1.) A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatójának tájékoztatása  

Előadó: Kajos Péterné igazgató 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Köszönti az iskola igazgatóját és átadja a szót. 

 

Kajos Pénterné igazgató:  

 

Tájékoztatja a T. Képviselő-testületet, hogy a pusztavámi tagiskola intézményvezetője az 

intézményvezetői megbízatásáról lemondott. A pályázat kiírásra került, a pályázati határidő 

2016. július 31-e volt, amely határidő eredménytelenül telt el. Az iskola igazgatói pályázat 

újra kiírásra kerül, addig is a vezető személyéről gondoskodnunk kell. A móri tankerület 

megszűnt és a székesfehérvári megyei tankerülethez kapcsolódott. Török Szabolcs úrral, a 

megyei tankerületi vezetővel beszélt, egyeztetett, a megoldás, hogy a tagintézmény vezetői 

feladatokat az új, eredményes pályázat kiírásáig Visztné Kemele Szilvia látja el, megbízási 

szerződéssel.  

 

Jó lenne, ha helybeli lenne a pályázó. Egy biztos: a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola 

továbbra is közreműködik Pusztavám életében, reméljük a szülők, gyermekek semmit sem 

fognak a változásból érezni.  

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

A kiírásra kerülő pályázatot lehetőség szerint szeretnénk megkapni.  

 

Kajos Pénterné igazgató:  

 

A pályázat feltételei: oktatásvezetői végzettség, 5 év gyakorlat; előny: német nyelvtudás.     

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Köszönöm az információt. Sajnálom, hogy sok-sok év munka után „pletyka” szinten 

értesültünk először Visztné Kemele Szilvia igazgató asszony lemondásáról. Most hivatalosan 

is értesültünk róla, köszönjük. Sajnálom azt is, hogy nem volt jelentkező a pályázatra. Én 

személy szerint jobban örülnék annak, ha külsős jönne, de majd meglátjuk. Kíváncsiak 

leszünk a Kormányzat oktatással kapcsolatos januári-februári döntéseire is. Fájó, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat nem tudta fenntartásba venni az iskolát, sajnos a minisztérium 

nem engedélyezte.  

 

Kajos Pénterné igazgató:  

 

A tagintézmény vezető védelmében elmondanám, hogy nem tudta, hogy van e érvényes 

pályázat, az érvényes pályázatot követően akart mindenkit tájékoztatni.  

 

Stettner Attila képviselő:  

 

A döntéséről kellett volna értesítenie minket ennyi év munka után.  
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Kajos Péterné igazgató:  

 

Gesztusként megtehette volna, de nincs függelmi kapcsolat a PNNÖ illetve az Önkormányzat 

és az igazgatónő között. 

 

Brücklné Staudt Mónika óvodavezető:  

 

Várjuk meg, hogy mit fog mondani. 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Lesz apropója, hiszen munkaterv szerinti ülésen, 2016. augusztus 25-én a „nagy” 

önkormányzat testületi ülésén tartjuk az oktatási intézmények beszámolóját.  

 

Krebsz Ferencné képviselő:  

 

Ha előbb tudjuk, lehetett volna beszélni az okokról.  

 

Kajos Péterné igazgató:  

 

Más. Továbbra is gondolkodtok az iskola nemzetiségi fenntartásba vételéről? 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

A nyári szünetet megvárnám, szeptembertől informálódunk. Szerintem jó lenne 

Pusztavámnak.  

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Én nem szívesen indulnék el még egyszer, főleg, amíg nem kapunk tájékoztatást. Én 

kivárnám a januári kormányzati döntést.    

 

Kajos Péterné igazgató:  

 

A tagintézmény vezetői pozíció tekintetében célszerű figyelemmel lenni az esetleges 

fenntartóváltásra. Ezért is szeretném egyeztetni veletek az igazgató személyét.   

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Amit tudunk, a jövőben is mindent megteszünk az iskoláért.  

 

Kajos Péterné igazgató:  

 

Kérem, hogy a kifelé menő kommunikációban a stabilitást hangoztassuk.  

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Nagyon jó a kapcsolat a két iskola nyelvi munkaközössége között. 

 

Kajos Péterné igazgató:  
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Köszönöm a lehetőséget! Sok sikert kívánok az óvodához! 

 

2. Napirendi pont: Óvoda gazdasági vezetői pályázat elbírálása 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök   

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Gazdasági vezetői pályázatot írtunk ki a Szivárvány Óvodához.  

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Kettő pályázat érkezett, Grell Éva és Varga Éva adta be a pályázatát.  

 

(Rövid szünet. Pályázatbontás, áttekintés.) 

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Mindkettő pályázat határidőben érkezett. A pályázat a vonatkozó jogszabályi feltételek szerint 

lett kiírva, a jogerős működési engedély átvételét követően haladéktalanul.  

 

Brücklné Staudt Mónika intézményvezető: 

 

Az óvoda részéről a helyi pályázót támogatnám, vele szívesen dolgoznék.  

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

A döntést követően a nem nyertes pályázó anyagát vissza kell küldeni. 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

A bérigénnyel kapcsolatban előadja, hogy gazdasági vezetőként el lehet a bért téríteni.  

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Távlati cél, hogy 4-4 órában dolgozzon az óvodának illetve a „nagy” önkormányzatnak, pl. a 

szoc.ellátás pénzügyi feladataiban, és a pályázatokban. 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Kell két gazdaságis, de először döntsünk a személyről.  

 

Krebsz Ferencné képviselő:  

 

Nem láttam a kiírást, nem tudom, hogy milyen végzettség kell.  

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző tájékoztatásként átadja a pályázati kiírást.  

 

Brücklné Staudt Mónika intézményvezető: 
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Tartsuk rendszeresen a kapcsolatot, hogy később ne legyen (kölcsönösen) információ hiány. 

 

Krebsz Ferencné képviselő:  

 

Elérhető vagyok, email-en, telefonon. Személyesen péntekenként érek rá.  

 

Térjünk vissza a pályázatokhoz.  

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

A helyi pályázót javaslom.  

 

Krebsz Ferencné képviselő:  

 

Én is Varga Évát javaslom.  

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Én is őt támogatom. Az általa megjelölt összeg elfogadható.  

 

Brücklné Staudt Mónika intézményvezető: 

 

Én is őt támogatom. A tapasztalat, végzettség, helyismeret mellette szól. Szeretne vele együtt 

dolgozni.  

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete jelen lévő 3 tagja, 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

59/2016.(VIII.11.) határozata  

Varga Éva pályázatának elfogadásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi Szivárvány Óvoda 

Egységes Óvoda-Bölcsőde gazdasági vezető személyére kiírt pályázat kapcsán 

Varga Éva pályázó pályázatát fogadja el, bruttó 310.000,- Ft / hó 

illetménnyel. 2016. augusztus 27-étől augusztus 31-éig jogviszonyban a 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzatnál áll, 2016. szeptember 1-

étől pedig a Pusztavámi Szivárvány Óvodánál.   

 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete jelen lévő 3 tagja, 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

60/2016.(VIII.11.) határozata  

Grell Éva pályázatának elfogadásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi Szivárvány Óvoda 

Egységes Óvoda-Bölcsőde gazdasági vezető személyére kiírt pályázat kapcsán 

Grell Éva pályázó pályázatát nem fogadja el, tekintettel arra, hogy a két 

pályázó közül a helyi pálkyázót részesítette előnyben.   

 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Krebsz Ferencné képviselő:  

 

Minél előbb jöjjön.  

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Augusztus 22-étől jó lenne, ha jönne. 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Együttműködési megállapodást mindenképpen kell kötnünk a két Önkormányzat között.  

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Kérdés, hogy a gazdasági vezető munkavégzéséhez szükséges hely biztosított e az Óvodában? 

 

Brücklné Staudt Mónika intézményvezető: 

 

Megoldjuk. Tönkrement a LOGÓ-s táblám. Szeretném megcsináltatni.  

 

Krebsz Ferencné képviselő:  

 

Nézzük meg, hogy mennyibe kerül.  

 

Brücklné Staudt Mónika intézményvezető: 

 

Ki viseli a működési költséget? 

 

Stettner Attila képviselő:  

 

A Nemzetiségi Önkormányzat. 

 

Gerlinger Tibor elnök:  
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A befolyó normatív támogatásból kell megoldani.  

 

3. Napirend: Szüreti Német Nemzetiségi Nap 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Szeretnénk, hogy az oktatási intézmények is vegyenek részt. 15 órakor indulna a menet.  

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Javaslom, hogy előtte legyen ökumenikus mise. Legyen az evangélikus templomban.  

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Minden csoportnak lehetősége van, hogy hívjon a szüreti rendezvényre csoportot. 

Dunaharasztiból jön egy tánccsoport és egy zenekar. A zenekar vállalja a bált is, 250 ezer 

Forintért. Hívtam még egy énekkart, a Városlődit. A helyi lovasokon kívül legyen más is 

meghívva?  

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Igen. Te ismered a császáriakat.   

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Mekkora összeget tudnánk erre fordítani? Régi álmom, hogy legyen egy igazi fúvós bál.  

 

Krebsz Ferencné képviselő:  

 

Körülbelül 500 ezer Forint lehet az összköltség. 

 

Stettner Attila képviselő:  

 

300 ezer forintot különítettünk el, valószínűleg kevés lesz.  

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Próbáljunk nagyot álmodni. Nyissunk észak felé! 

 

Stettner Attila képviselő:  

 

500 ezer Forintba a rendezvény költségvetése bele kell, hogy férjen. Költségvetést kell 

módosítani.  

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete jelen lévő 3 tagja, 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 



 11 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

61/2016.(VIII.11.) határozata  

Szüreti Német Nemzetiségi Nap támogatásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Szüreti Német Nemzetiségi Napot 

összesen 500 ezer Forinttal támogatja (200 ezer Forinttal megnövelve az 

eredetileg tervezett keretösszeget).   

 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Brücklné Staudt Mónika intézményvezető: 

 

Köszönöm a lehetőséget. A szüreti felvonuláson részt veszünk. Jó kis táncos csoport a 

nagycsoport. 

 

4. Napirend: Egyebek 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Döntöttünk arról, hogy a Landesrat tagdíjat mindhárom nemzetiségi csoportnak kifizetjük, de 

közben történtek befizetések, pl. a Fúvószenekar közvetlenül fizetett.  

 

Krebsz Ferencné képviselő:  

 

Nézessük meg, hogy a Landesratnal mi a tartozásunk.  

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Három éve fizeti a nemzetiségi önkormányzat pl. a tánccsoport helyett. Javaslom, hogy ezt a 

három évet fizessük ki a Fúvószenekarnak. Ez mintegy 30 ezer Forint. 

 

Krebsz Ferencné képviselő:  

 

Adjuk át a 30 ezer Forintot támogatásként a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Fúvószenekarnak. 

 

 Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete jelen lévő 3 tagja, 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

62/2016.(VIII.11.) határozata  

A Pusztavámi Német Nemzetiségi  Fúvószenekar 

támogatásáról 



 12 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Fúvószenekart 30 ezer Forinttal támogatja.   

 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: azonnal 

   

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Át kell tekintenünk és el kell fogadnunk a II. féléves munkatervet. Javasolja az előterjesztési 

anyag szerint elfogadni. 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete jelen lévő 3 tagja, 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

63/2016.(VIII.11.) határozata  

A II. féléves munkaterv elfogadásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat II. féléves munkatervét elfogadja az előterjesztéssel egyezően.   

 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: azonnal 

   

 

 

Több napirendi pont és egyéb hozzászólás hiányában Gerlinger Tibor elnök megköszöni a 

munkát, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat ülését bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

Gerlinger Tibor 

Elnök 

Stettner Attila 

Képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 

 


