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A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 31-i nyilvános 

ülésén hozott határozatai: 

 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Művelődési Ház 

2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Zengő Óvoda 

Pusztavámi Tagóvodája részére a nemzetiségi hét (2014. 02. 24-

28.) programjainak támogatására 100.000,- Ft támogatási összeget 

biztosít, amely összeg számlák alapján, utólag esedékes, pénztári 

elszámolással.  

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

3/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Móri Radnóti 

Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája részére a 

nemzetiségi hét (2014. 02. 24-28.) programjainak támogatására 

100.000,- Ft támogatási összeget biztosít, amely összeget a 

fúvószenekarra nem költhetik, és amely összeg számlák alapján, 

utólag esedékes, pénztári elszámolással. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

4/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az idei Sváb Bálon 

szereplő zenekar a pilisvörösvári „Die Spatzen” zenekar legyen. 

Elfogadja a zenekar költségeit 140.000,- Ft + ÁFA + útiköltség 

összegben illetve költségnemben. A báli belépőt 2500,- Ft/db 

összegben, a tombola árát 100,- Ft/db összegben határozza meg. A 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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úgy határozott, hogy tombola ajándékokra 50.000,- Ft összeget 

biztosít, amely költségkeret tartalmazza egy tő rozmaring árát is. 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza elnök urat a zenekar költségeinek, illetve a 

tombola ajándékok keretösszegének felvételére, utólagos pénztári 

elszámolás mellett. A Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a 

Művelődési Ház vezetőjét a helyfoglalás, elővételi jegyárusítás, 

valamint a helyszíni jegyárusítás lebonyolítására, utólagos 

elszámolás mellett.  

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

5/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavám 

Község Önkormányzata és a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat között 2013. január 1-i hatállyal létrejött 

Együttműködési megállapodást továbbra is hatályában fenntartja, 

a megállapodás feltételein nem változtat. A képviselő-testület 

tudomásul veszi azon jövőbeni kötelezettségét, hogy a 

megállapodást 2015. január 31-ével bezárólag ismételten felül kell 

vizsgálnia. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. évi 

költségvetés Bevételeit 3.301.000,- Ft összegben elfogadja. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

7/2014.(I.31.) számú határozata 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés pénzforgalom 

nélküli bevételeit 2.670.000,- Ft összegben, a központi támogatást 

271.000,- Ft összegben, a működési bevételeit 340.000,- Ft 

összegben, amely működési bevételek 300.000,- Ft összegben a 

sváb báli belépőkből, 40.000,- Ft összegben a tombola bevételekből 

álltak, valamint egyéb bevételeit 20.000,- Ft összegben 

(kamatjóváírás).  

 



 4 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

8/2014.(I.31.) számú határozata 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a 2014. évi költségvetés 

Kiadások fejezetét 3.301.000,- Ft összegben.  

 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

9/2014.(I.31.) számú határozata 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán 

az FM Német Nemzetiségi Önkormányzat Szöv. tagdíj tételt 

10.000,- Ft összegben. 

 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

10/2014.(I.31.) számú határozata 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán 

átadott pénzeszköz cím alatt az „Önkormányzatnak faluház 

fejlesztés” tételt 1.820.000,- Ft összegben. A Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

úgy határozott, hogy megkeresi Pusztavám Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületét annak engedélyezésére, 

hogy nevezett összeget kettő részletben fizethesse meg: 1.000.000,- 

Ft-ot 2014. február 28-ával bezárólag, 820.000,- Ft-ot 2014. 

augusztus 31-ével bezárólag. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

11/2014.(I.31.) számú határozata 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán 
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Támogatás háztartásoknak cím alatt a nyelvvizsga támogatást 

50.000,- Ft összegben.  

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

12/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán 

Támogatás non profit szervezeteknek cím alatt a Móri Radnóti 

Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája támogatását 

20.000,- Ft összegben.  

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

13/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán 

Támogatás non profit szervezeteknek cím alatt az Egyházak 

támogatását (műemlék felújításra) 220.000,- Ft összegben.  

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

14/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán 

Nemzetiségi csoportok támogatása (Landesrat tagdíj) cím alatt a 

Német nemzetiségi tánccsoport támogatását 12.000,- Ft összegben.  

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

15/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán a 

készletbeszerzés cím alatti költségvetési tételt 85.000,- Ft 

összegben, amely 25.000,- Ft összegben irodaszer, nyomtatvány 

beszerzés, 60.000,- Ft összegben könyv, folyóirat beszerzés 

tételekből áll. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

16/2014.(I.31.) számú határozata 
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A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán a 

szolgáltatások cím alatti költségvetési tételeket 756.000,- Ft 

összegben, az alábbi bontásban: szállítási szolgáltatás 200.000,- Ft, 

egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 556.000,- Ft.  

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

17/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és a költségvetés kiadási oldalán az egyéb 

üzemeltetési fenntartási szolgáltatások fejezet alatt a nemzetiségi 

hétre 200.000,- Ft összeget, a sváb bálra 300.000,- Ft összeget, a 

faluház bútorzatának felújítására 56.000,- Ft összeget határoz 

meg. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

18/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán a 

különféle dologi kiadások cím alatti költségvetési tételeket 

301.000,- Ft összegben, ezen belül az ÁFA kiadás összegét 

281.000,- Ft, az adók, díjak (bankköltség, postaköltség) összegét 

20.000,- Ft összegben.  

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

19/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán a 

pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék) összegét 27.000,- Ft 

összegben.  

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

20/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2014. évi költségvetését, az előterjesztés szerint, a 

módosító javaslatokkal kiegészítve. 
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

21/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és felhatalmazza Gerlinger Tibor elnök 

urat a Németországba kitelepítettek 2014. február 8-i 

megemlékezésére egy darab koszorú megvásárlására.  

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

22/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a „Der Fleckl – A 

folt” című sváb nyelvű színdarab 2014. február 8. 16.30 órai 

előadásához az előadó solymári társulat útiköltségét állja, 

valamint részükre szendvicseket biztosít. Felhatalmazza Gerlinger 

Tibor elnök urat arra, hogy a plakátok 

elkészítésére/elkészíttetésére a Művelődési Ház vezetőjét felkérje. 
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Jegyzőkönyv 

 

 

 

Készült: Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 

január 31-én megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi üléséről. 

 

 

Helye: Pusztavámi Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jelen vannak:  
 

Gerlinger Tibor Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Krebsz Ferencné Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke, képviselő 

Stettner Attila  Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő 

Pratsler János   Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzati képviselő 

 

Jelenlévő meghívott(ak): 

  

Merkatz László  polgármester 

Dr. Légrádi Gábor jegyző 

 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Köszönti a megjelenteket a képviselő-testület rendkívüli ülésén. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mivel 3 képviselő és az elnök jelen van.  

 

Ismerteti a napirendet.  

 

A képviselők a napirendi pontokat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadták.  

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Művelődési Ház 2013. évi tevékenységének beszámolója 

Előadó: művelődés szervező 

2./ 2014. évi nemzetiségi hét és sváb bál rendezési feladatainak meghatározása, 

forgatókönyv elkészítése 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

3./ Pusztavám Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közti 

együttműködési megállapodás elfogadása 

 Előadó: dr. Légrádi Gábor jegyző 

4./ 2014. évi költségvetési rendelet tárgyalása 

 Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

5./ Egyebek 
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Gerlinger Tibor elnök: 

 

Az első napirend előtt kérem, hogy fordítsunk egy kicsit a sorrenden, és beszéljük meg a 

Faluház költség elszámolását.  

 

A bekerülési költségekből 910.000,- Ft-ot kifizettünk, 1.400.000,- Ft kifizetésre vár, a 

fennmaradó összeget később fizetnénk ki.  

 

Merkatz László polgármester:  

 

Tegnap előtt, a testületi ülésen minden résztvevő látta az elszámolást, amelynek értelmében 

pontosan 1.820.000,- Ft-ot várunk a nemzetiségi önkormányzattól. Az ütemezett fizetési 

igényről hozzatok határozatot és terjesszétek az Önkormányzat Képviselő-testülete elé. A 

költségvetés belső szerkezete a ti hatáskörötök.  

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Igen, átütemezést kellene kérnünk.  

 

Merkatz László polgármester:  

 

Hozzátok be a februári ülésre.  

 

Pratsler János képviselő:  

 

Nézzük meg a Sváb bált először.  

 

Gerlinger Tibor képviselő:  

 

Kezdjük inkább a Művelődési Ház tevékenységével. Haladjunk sorban. 

 

 

Első napirendi pont: 

 

Művelődési Ház 2013. évi tevékenységének beszámolója 

Előadó: művelődés szervező 

 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Az írásbeli előterjesztés anyagát mindenki megkapta, átadom a szót, várom az észrevételeket.  

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Jó a kapcsolatunk a Művelődési Házzal. Sok rendezvény volt, de úgy láttam, hogy a 

Tánccsoport 40. jubileuma kimaradt. Most lesz Civil Fórum, lesz lehetőségünk egyeztetni.  

 

Pratsler János képviselő:  
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Egy baj van: a látogatottság. Az emberek egy része közömbös, hála istennek, hogy vannak 

akik eljönnek. Igaz, a rendezvényeken szinte ugyanazon arcokat látni. 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

A civil szervezeteknek, önkormányzatunknak el kellene gondolkodnia arról, hogy egy 

kapcsolt rendezvénnyel minél több iskolást megszólítsunk, mert így a szülőket is be tudnánk 

hozni a Művelődési Házba.  

 

Pratsler János képviselő:  

 

Jó ötletnek tartom. 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Aki a Művelődési Ház 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

  

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Művelődési Ház 

2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

Második napirendi pont:  

 

2014. évi nemzetiségi hét és sváb bál rendezési feladatainak meghatározása, 

forgatókönyv elkészítése 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

A nemzetiségi hét programja a tavaly év végén megismerthez képest nem változott. 

Pályáztunk a „Pusztavámi Lakodalmasra”, 100.000,- Ft-ot ítéltek meg nekünk. Kérdés, hogy 

ezt a 100.000,- Ft-ot itt költsük el, vagy a nyári lakodalmasra fordítsuk? 

 

Pratsler János képviselő:  
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Ne feledjük el, hogy 200.000,- Ft-ot elkülönítetünk a lakodalmasra. 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

A nemzetiségi hétre és a lakodalmasra nyertük a 100.000,- Ft-ot, oda „tesszük”, ahova mi 

szeretnénk. 

 

Javaslom továbbá, hogy ezt a pályázati pénzt akkor tegyük a költségvetésünkbe, amikor a 

számlánkon van.  

 

200.000,- Ft-ot előirányoztam a költségvetésben a nemzetiségi hétre. A 100.000,- Ft-ot a nyári 

lakodalmasra költsük.  

 

Stettner Attila, Pratsler János képviselők: 

 

Ezt már megszavaztuk (korábban). 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

A nemzetiségi hét tervezett költségvetése az iskolánál 138.000,- Ft. Azt kell eldöntenünk, 

hogy utólag kapják meg a pénzt és számlák alapján számolunk el velük.  

 

Krebsz Ferencné képviselő:  

 

Határozzuk meg, hogy mennyit adunk. Írjuk azonban le, hogy fúvószenekarra támogatást nem 

adunk.  

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Osszuk meg ezt a pénzt az óvoda és az iskola között. 

 

Pratsler János képviselő:  

 

Egyetértek a megosztással és azzal is, hogy a fúvószenekar az iskolánál nem kaphat 

támogatást.  

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Más. Tavaly az iskolának megszavaztunk háromszor 20.000,- Ft támogatást a német (sváb) 

szép kiejtési versenyekre (versenyenként 20.000,- Ft-ot). A pénzek tavaly kiutalásra is 

kerültek, sajnos elköltötték és igényeltek még 20.000,- Ft-ot. Engedélyeztem, de javaslom, 

hogy amikor adunk támogatást, akkor vonjuk le ezt az összeget.  

 

Pratsler János képviselő:  

 

A jövőben küldjünk nekik a rájuk vonatkozó határozatokból. 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Most vonjuk le, vagy később, a támogatásokkor? 
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Pratsler János képviselő:  

 

Javaslom, hogy a támogatásokkor. 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

100.000,- Ft – 100.000,- Ft-ot javaslok a nemzetiségi hétre az iskolának-óvodának.  

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

  

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Zengő Óvoda 

Pusztavámi Tagóvodája részére a nemzetiségi hét (2014. 02. 24-

28.) programjainak támogatására 100.000,- Ft támogatási összeget 

biztosít, amely összeg számlák alapján, utólag esedékes, pénztári 

elszámolással.  
 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: 2014. február 28. 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

  

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

3/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Móri Radnóti 

Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája részére a 

nemzetiségi hét (2014. 02. 24-28.) programjainak támogatására 

100.000,- Ft támogatási összeget biztosít, amely összeget a 

fúvószenekarra nem költhetik, és amely összeg számlák alapján, 

utólag esedékes, pénztári elszámolással.  
 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: 2014. február 28. 

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  
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A Sváb Bállal kapcsolatban tájékoztatok mindenkit, hogy a pilisszentiváni fúvószenekar 

visszamondta a felkérést. Kénytelen voltam másik zenekar után nézni. A „Die Spatzen” 

zenekart találtam, Pilisvörösvárról. 140.000,- Ft + ÁFA összegér jönnének el, úgy, hogy az 

útiköltséget ezen felül mi fizetjük. Ez összesen mintegy 200.000,- Ft. Este nyolctól hajnali 

négyig játszanának.  

 

A belépő díjra 2500,- Ft-ot javaslok.  

 

Pratsler János képviselő:  

 

Legyen a belépő 2000,- Ft, bár a 2500,- Ft-ot sem ellenzem, de ez utóbbi esetben adjunk 

mellé valamit.  

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Lehetne ingyen sör, beszéltünk erről a polgármester úrral, 3 hordónál több még nem fogyott 

egy rendezvényen. 

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Volt, hogy csináltunk kvircedlit, borlevest.  

 

Pratsler János képviselő:  

 

A fellépők kapjanak sört, üdítőt, egyébként pedig „batyus bál” legyen. Véleményem szerint a 

nemzetiségi csoportjaink közül a nagyzenekar a bálba sok lenne, elég a tánccsoport és az 

énekkar.  

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Egyet tudok érteni: mindig énekkar és tánccsoport volt. Néhány éve „vettük be” a zenekart is.  

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Mi lenne, ha a zenekar fogadná a vendégeket? 

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Fölösleges. 

 

Pratsler János képviselő:  

 

Tavaly, tavalyelőtt nagyon hosszú volt a zenekar műsora. 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Aki amellett van, hogy a zenekar ne lépjen fel a Sváb bálon, szavazzon.  

 

Stettner Attila képviselő:  
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Még a szavazás előtt javaslom annak megfontolását, hogy korlátozzuk be a fellépők 

programidejét. Véleményem szerint egy órás programba bele kell férnünk. Javaslom, hogy 

mindenki kapjon 10 perc tiszta műsoridőt.  

 

Pratsler János képviselő:  

 

Adjunk italjegyet? 

 

Krebsz Ferencné képviselő:  

 

Én nem adnék, ha megszavazzuk a 2500,- Ft-os jegyárat. 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Kvircedli, pogácsa legyen? 

 

Pratsler János képviselő:  

 

Nem javaslom. Legyen klasszikus „batyus bál”. 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Milyen költségkeretből vásároljunk tombola ajándékokat? 

 

Pratsler János képviselő:  

 

50.000,- Ft-ot szavazzunk meg, ennyi volt tavaly is.  

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Rozmaringot vegyünk? 6000,- Ft-ért kaphatunk. 

 

Pratsler János képviselő:  

 

Rendben, de legyen benne az 50.000,- Ft-os keretben. 

 

Krebsz Ferencné képviselő:  

 

Több apró ajándékot kell vennünk. Egyetértek azzal, hogy a rozmaring ára legyen benne a 

tombola keretösszegben. Egyébként jó ötletnek tartom, hisz egyszerre dekoráció és ajándék.  

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Mi legyen a tombola ára? 

 

Krebsz Ferencné, Stettner Attila, Pratsler János képviselők:  

 

100,- Ft/db. 
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Pratsler János képviselő:  

 

Ki rendezi a jegyeket, az asztalfoglalást? 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Kérjük fel a Művelődési Házat. 

 

Pratsler János képviselő:  

 

Rendben. Legyen egy helyen, így nincs bonyodalom.  

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

A helyszíni jegy árusítást ki csinálja? Klári néni, Eta? 

 

Pratsler János képviselő:  

 

Javaslom, hogy kérjük fel erre is a Művelődési Házat. Ki csinálja a ruhatárt? 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Erzsi néni csinálta tavaly, kérjük fel idénre is. Ha más nincs, a Sváb Bállal kapcsolatos fenti 

kérdéseket szavazásra bocsátom. 

 

Stettner Attila képviselő:  

 

A tánccsoport elvállalja a díszítést, berendezést. 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

4/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az idei Sváb Bálon 

szereplő zenekar a pilisvörösvári „Die Spatzen” zenekar legyen. 

Elfogadja a zenekar költségeit 140.000,- Ft + ÁFA + útiköltség 

összegben illetve költségnemben. A báli belépőt 2500,- Ft/db 

összegben, a tombola árát 100,- Ft/db összegben határozza meg. A 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy tombola ajándékokra 50.000,- Ft összeget 

biztosít, amely költségkeret tartalmazza egy tő rozmaring árát is. 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza elnök urat a zenekar költségeinek, illetve a 
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tombola ajándékok keretösszegének felvételére, utólagos pénztári 

elszámolás mellett. A Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a 

Művelődési Ház vezetőjét a helyfoglalás, elővételi jegyárusítás, 

valamint a helyszíni jegyárusítás lebonyolítására, utólagos 

elszámolás mellett.  

 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: 2014. március 1. 

 

 

 

Harmadik napirendi pont:  

 

Pusztavám Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közti 

együttműködési megállapodás elfogadása 
Előadó: dr. Légrádi Gábor jegyző 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Törvényi kötelezettségünk a tárgyi Megállapodás évente, minden év január 31-éig történő 

felülvizsgálata. Pusztavám Község Önkormányzata testületi ülésen tárgyalta, és úgy 

határozott, hogy a tárgyi megállapodást továbbra is hatályában fenntartja. Az idei év 

önkormányzati választási év, javaslom, hogy az új testületek tárgyalják meg egymás között az 

esetleges módosítási javaslataikat. A két önkormányzat között az együttműködés 

működőképes, erre tekintettel javaslom én is a megállapodás hatályában történő fenntartását. 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

5/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavám 

Község Önkormányzata és a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat között 2013. január 1-i hatállyal létrejött 

Együttműködési megállapodást továbbra is hatályában fenntartja, 

a megállapodás feltételein nem változtat. A képviselő-testület 

tudomásul veszi azon jövőbeni kötelezettségét, hogy a 

megállapodást 2015. január 31-ével bezárólag ismételten felül kell 

vizsgálnia. 
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Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Azonnal 

 

 

Negyedik napirendi pont: 
 

2014. évi költségvetési rendelet tárgyalása 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Még a költségvetés tárgyalása előtt el kívánom mondani, hogy az egyházzenei fesztivál 

alkalmából tervezett német nyelvű mise kapcsán olyan megkereséseket kaptam az itt lakóktól, 

hogy nem lehetett bemenni a templomba, nem volt az esemény meghirdetve.  

 

Pratsler János képviselő:  

 

Kikérem mind a magam, mind az egyházközség nevében. Igenis volt hirdetve a német nyelvű 

szentmise, megvédem a papunkat. Azok voltak ott, akik ott voltak korábban a meghirdetés 

alkalmával a templomban. Be fogom bizonyítani, hogy lett hirdetve az esemény.  

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Az asztalon lévő sváb nyelvű színdarabbal szintén az a gondom, hogy még most sincs 

hirdetve.  

 

Pratsler János képviselő:  

 

Ez a baj a koszorúzással is. Már decemberben leülhettünk volna megbeszélni. Jön a zenekar? 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Tavaly sem jöttek, most sem jönnek. 

 

Térjünk rá a költségvetés megtárgyalására.  

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Álláspontom szerint a lehetséges feladatalapú támogatás után tudunk forrást biztosítani a 

csoportjainknak a szüreti napokra.  

 

Krebsz Ferencné képviselő:  

 

Az 1.820.000,- Ft esetében kérjük meg Pusztavám Község Önkormányzatának Képviselő-

testületét annak engedélyezésére, hogy 1.000.000,- Ft-ot most, 820.000,- Ft-ot 2014. 

augusztus 31-ig fizethessünk meg. 

 

Gerlinger Tibor elnök:  
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Javaslom, hogy határozzunk a költségvetésről, tételenként.  

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése kapcsán az alábbi határozatokat hozta:  

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. évi 

költségvetés Bevételeit 3.301.000,- Ft összegben elfogadja. 
 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

7/2014.(I.31.) számú határozata 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés pénzforgalom 

nélküli bevételeit 2.670.000,- Ft összegben, a központi támogatást 

271.000,- Ft összegben, a működési bevételeit 340.000,- Ft 

összegben, amely működési bevételek 300.000,- Ft összegben a 

sváb báli belépőkből, 40.000,- Ft összegben a tombola bevételekből 

álltak, valamint egyéb bevételeit 20.000,- Ft összegben 

(kamatjóváírás).  

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Azonnal 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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8/2014.(I.31.) számú határozata 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a 2014. évi költségvetés 

Kiadások fejezetét 3.301.000,- Ft összegben.  

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Azonnal 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

9/2014.(I.31.) számú határozata 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán 

az FM Német Nemzetiségi Önkormányzat Szöv. tagdíj tételt 

10.000,- Ft összegben. 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

10/2014.(I.31.) számú határozata 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán 

átadott pénzeszköz cím alatt az „Önkormányzatnak faluház 

fejlesztés” tételt 1.820.000,- Ft összegben. A Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

úgy határozott, hogy megkeresi Pusztavám Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületét annak engedélyezésére, 

hogy nevezett összeget kettő részletben fizethesse meg: 1.000.000,- 

Ft-ot 2014. február 28-ával bezárólag, 820.000,- Ft-ot 2014. 

augusztus 31-ével bezárólag. 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Folyamatos, 2014. február 28., 2014. augusztus 31. 
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A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

11/2014.(I.31.) számú határozata 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán 

Támogatás háztartásoknak cím alatt a nyelvvizsga támogatást 

50.000,- Ft összegben.  

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: 2014. június 15., illetve a nyelvvizsgák időpontja 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

12/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán 

Támogatás non profit szervezeteknek cím alatt a Móri Radnóti 

Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája támogatását 

20.000,- Ft összegben.  

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Azonnal 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

13/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán 

Támogatás non profit szervezeteknek cím alatt az Egyházak 

támogatását (műemlék felújításra) 220.000,- Ft összegben.  

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Azonnal 
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A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

14/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán 

Nemzetiségi csoportok támogatása (Landesrat tagdíj) cím alatt a 

Német nemzetiségi tánccsoport támogatását 12.000,- Ft összegben.  

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: 2014. december 31. 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

15/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán a 

készletbeszerzés cím alatti költségvetési tételt 85.000,- Ft 

összegben, amely 25.000,- Ft összegben irodaszer, nyomtatvány 

beszerzés, 60.000,- Ft összegben könyv, folyóirat beszerzés 

tételekből áll. 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Folyamatos, legkésőbb 2014. december 31. 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

16/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán a 

szolgáltatások cím alatti költségvetési tételeket 756.000,- Ft 

összegben, az alábbi bontásban: szállítási szolgáltatás 200.000,- Ft, 

egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 556.000,- Ft.  

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Folyamatos, legkésőbb 2014. december 31. 
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A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

17/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és a költségvetés kiadási oldalán az egyéb 

üzemeltetési fenntartási szolgáltatások fejezet alatt a nemzetiségi 

hétre 200.000,- Ft összeget, a sváb bálra 300.000,- Ft összeget, a 

faluház bútorzatának felújítására 56.000,- Ft összeget határoz 

meg.  

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Folyamatos, legkésőbb 2014. december 31. 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

18/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán a 

különféle dologi kiadások cím alatti költségvetési tételeket 

301.000,- Ft összegben, ezen belül az ÁFA kiadás összegét 

281.000,- Ft, az adók, díjak (bankköltség, postaköltség) összegét 

20.000,- Ft összegben.  

 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Folyamatos, legkésőbb 2014. december 31. 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

19/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a költségvetés kiadási oldalán a 

pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék) összegét 27.000,- Ft 

összegben.  
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Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Folyamatos, legkésőbb 2014. december 31. 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

20/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2014. évi költségvetését, az előterjesztés szerint, a 

módosító javaslatokkal kiegészítve. 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Azonnal 

 

 

Ötödik napirendi pont:  

 

Egyebek 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

2014. február 8-ára tervezzük a kitelepítettekkel kapcsolatos megemlékezést, koszorúzást a 

Faluháznál, és ugyanezen a napon a Művelődési Házban egy sváb nyelvű színdarab 

bemutatását.  

 

Szeretném, ha tartanánk német nyelvű misét is, csak az a kérdés, hogy tudunk-e hozzá papot 

biztosítani?  

 

Pratsler János képviselő:  

 

A mi papunk kórházba megy, mást pedig nem tudok. 

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Ha nem jön össze a német nyelvű mise, akkor lehetne magyar nyelvű, akár ökumenikus mise 

is. 

 

Pratsler János képviselő:  

 

Kérjük fel az evangélikus lelkész urat, hogy tartsunk a koszorúzáskor a helyszínen egy 

megemlékezést, sőt kérjük fel a többi felekezet képviselőjét is, hogy mindegyik felekezet 

(katolikus, evangélikus, református) képviselője mondjon egy igét. 

 

Az énekkar énekel? 



 24 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Igen. 

Pratsler János képviselő:  

 

Mikor (hány órakor) legyen a koszorúzás? 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

15.00 órakor. 

 

Pratsler János képviselő:  

 

Koszorúzunk mi és az Önkormányzat? 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Igen. Javaslom, hogy intézzük mi a saját koszorúnkat, és természetszerűleg az Önkormányzat 

is a sajátját. 

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Megbeszélem a tánccsoporttal, hogy akarunk-e külön is (mint tánccsoport) koszorúzni. 

 

Nemzetiségi ruhába beöltözött párt biztosítsunk? 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Igen, köszönjük. 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

21/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és felhatalmazza Gerlinger Tibor elnök 

urat a Németországba kitelepítettek 2014. február 8-i 

megemlékezésére egy darab koszorú megvásárlására.  

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: 2014. február 8. 

 

 

Stettner Attila képviselő:  
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Beszéljünk a színházi előadásról is!  

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Ez egy sváb nyelvű színdarab, címe: „Der Fleckl – A folt”, amit egy solymári társulat adna 

elő, tervezetten február 8-án, a megemlékezést követően, 16.30 órai kezdettel. Kérdés: az 

útiköltségüket álljuk? 

 

Pratsler János képviselő:  

 

Rendben, álljuk. 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Javaslom, hogy biztosítsunk a fellépőknek szendvicseket is. 

 

Pratsler János képviselő:  

 

Legyen az is. Kell rá pénz, meg az is, aki megcsinálja. 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Az énekkarral megbeszélem.  

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Segítek, de csinálja meg az énekkar. A Sváb bálba úgysem tudnak besegíteni.  

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Felkérném a Művelődési Ház vezetőjét a plakátok elkészítésére/elkészíttetésére. 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

22/2014.(I.31.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a „Der Fleckl – A 

folt” című sváb nyelvű színdarab 2014. február 8. 16.30 órai 

előadásához az előadó solymári társulat útiköltségét állja, 

valamint részükre szendvicseket biztosít. Felhatalmazza Gerlinger 

Tibor elnök urat arra, hogy a plakátok 

elkészítésére/elkészíttetésére a Művelődési Ház vezetőjét felkérje. 
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Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: 2014. február 8. 

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

A nemzetiségi táborra vonatkozó pályázat kapcsán elmondom, hogy van 200.000,- Ft-unk, 

ami önmagában kevésnek tűnik a tábor szervezésére. Alternatíva lehet, hogy beépítjük a 

nemzetiségi táborba, vagy átadjuk az iskolának, mert az iskola bevállalná a napközis tábort.  

 

Pratsler János képviselő:  

 

Véleményem szerint nem adhatod át, nekünk kell vele elszámolni.  

 

Kérdeztem annak idején, hogy ki fogja csinálni, azt mondtad, hogy a Marcsi.  

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Igen. Tavaly úgy volt, hogy a költségek egyharmadát adta a szülő, egyharmadát mi, 

egyharmadát a szövetség.  

 

Elképzelhetőnek tartom, hogy fizetjük az adott pusztavámi gyerek térítési díját teljes 

összegben, vagy részben fizetjük önköltség mellett. 

 

Pratsler János képviselő:  

 

Ettől féltem, kértem, hogy mérjük fel előre, hogy van-e rá igény. 

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Javaslom, hogy az iskolával együttműködve, az iskola véleménye alapján díjazásként adjuk a 

támogatást a jó tanulóknak. 

 

Pratsler János képviselő:  

 

Végül is lehetne a napközis táborra biztosítani.  

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Ezt is mondtam, erre is gondoltam.  

 

Krebsz Ferencné képviselő:  

 

Álláspontom szerint 200.000,- Ft-ból két hét napközis tábor nem jön össze. 

 

Pratsler János képviselő:  

 

A tanárok bevállalták, csináljuk meg itt, ide hozzuk be a pénzt a pusztavámi napközis táborra. 

 

Stettner Attila képviselő:  
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A problémám az, hogy nem látom át az iskola mit vállal fel. Mit csinálnak a 200.000,- Ft-ból? 

 

Pratsler János képviselő:  

 

Azt kell végrehajtani, ami le lett adva a pályázatban. 

 

Krebsz Ferencné:  

 

Volt kikötve önrész? 

 

Pratsler János képviselő:  

 

Nem volt önrész. 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

A következő ülésre elhozom a pályázati anyagot. 

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Javaslom, hogy a következő ülésen térjünk vissza a kérdésre.  

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Egyéb ügy nem lévén, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 

Gerlinger Tibor 

Elnök 

Pratsler János 

Képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 

 


