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A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 28-i nyilvános 

ülésén hozott határozatai: 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

35/2014.(VI.28.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a jegyzőkönyv 

hitelesítő személyére tett javaslatot és a javasolt napirendet 

elfogadják. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

36/2014.(VI.28.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Radnóti Miklós 

Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája 2013/2014-es TANÉV 

VÉGI BESZÁMOLÓJÁT (tájékoztatóját) elfogadja. 
 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

37/2014.(VI.28.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Zengő Óvoda 

Egységes Óvoda-Bölcsőde Pusztavámi Tagóvodája 2013/2014-es 

Beszámolójában foglaltakkal egyetért, a Beszámolót elfogadja. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

38/2014.(VI.28.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. második 

féléves Munkatervet elfogadja, az előterjesztéssel egyezően. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

39/2014.(VI.28.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat számlája feletti rendelkezésre, 
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Gerlinger Tibor elnök úrral együttesen, Stettner Attila képviselő 

urat hatalmazza fel. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

40/2014.(VI.28.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 200.000,- Ft 

támogatásban részesíti a megyei német nemzetiségi táborát. 
 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

41/2014.(VI.28.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és az alábbi tartalmú felhívás 

megjelentetése mellett döntött:  

 

 

„Tisztelt Pusztavámi lakosok! 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel felhívja a 

választópolgárok figyelmét, hogy az őszi német nemzetiségi 

választáson német nemzetiségi képviselőre az szavazhat, aki a német 

nemzetiségi névjegyzékben szerepel és az választható, aki a német 

nemzetiségi névjegyzékbe felvételre került. Erre tekintettel tisztelettel 

felkérünk mindenkit, aki német nemzetiségűnek vallja magát, hogy a 

német nemzetiségi névjegyzékbe kérje a felvételét, lehetőség szerint 

2014. július 23. napjáig. Ez az időpont határozza meg a választható 

képviselők számát, és szeretnénk, ha minél szélesebb körben tudnánk a 

pusztavámi németség érdekeit képviselni. (Ezen időpontot követően is 

lehet kérni a regisztrációt, ez azonban már a német nemzetiségi 

képviselők számának meghatározására nincs ráhatással.)  

 

A regisztrációval kapcsolatos további segítséget, tájékoztatást 

kérhetnek a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől 

és tagjaitól, továbbá a Helyi Választási Irodától. 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat” 
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Jegyzőkönyv 

 

 

 

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

június 28-án 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 

 

Jelenlévő meghívott(ak): 

  

Dr. Légrádi Gábor jegyző 

 

Távol maradt: Pratsler János Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzati képviselő 

 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

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

határozatképes, mivel 2 képviselő és az elnök jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítő személyére 

javasolja Krebsz Ferencné képviselőt. Sajnálattal jelenti be a szomorú hírt, hogy Pratsler 

János képviselő úr elhalálozott. (Kér mindenkit, hogy egyperces néma felállással 

emlékezzünk meg róla.) 

 

Ismerteti a napirendet.  

 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények 2013/2014. tanévben végzett 

tevékenységéről 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

2./ 2014. II. féléves munkaterv  

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

3./ Egyebek 

 

 

A képviselők a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot és a napirendi pontokat 3 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.  

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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Képviselő-testületének 

35/2014.(VI.28.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a jegyzőkönyv 

hitelesítő személyére tett javaslatot és a javasolt napirendet 

elfogadják. 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

Első napirendi pont: 

 

Tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények 2013/2014. tanévben végzett 

tevékenységéről  

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Az előterjesztés anyagát írásban mindenki megkapta. Az iskola esetében tájékoztató jellegű, 

és így a tájékoztatást kell elfogadnunk, az óvoda esetében egyetértési jogunk van, így e 

körben kell döntenünk. 

 

Krebsz Ferencné képviselő:  

 

Egyedül azt sajnálom, hogy nincsenek nyelvvizsgázóink, bár érthető az is, hogy mindenki a 

középiskolában akarja a nyelvvizsgát letenni. 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

  

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

36/2014.(VI.28.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Radnóti Miklós 

Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája 2013/2014-es TANÉV 

VÉGI BESZÁMOLÓJÁT (tájékoztatóját) elfogadja. 
 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Azonnal 
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A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

  

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

37/2014.(VI.28.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Zengő Óvoda 

Egységes Óvoda-Bölcsőde Pusztavámi Tagóvodája 2013/2014-es 

Beszámolójában foglaltakkal egyetért, a Beszámolót elfogadja. 
 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Azonnal 

 

 

Második napirendi pont:  

 

2014. II. féléves munkaterv 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Munkatervünk szerint még egy ülésünk lesz. Javaslom a 2014. szeptember 5-ét, pénteki 

napot, amelyen a javasolt napirendek:  

 

1.) Beszámoló a 2014. első félévi költségvetés teljesítéséről 

2.) 2015. évi Nemzetiségi Hét programjának tárgyalása 

3.) Egyebek. 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

  

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

38/2014.(VI.28.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. második 

féléves Munkatervet elfogadja, az előterjesztéssel egyezően. 
 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Azonnal 
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Harmadik napirendi pont:  

 

Egyebek. 

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Pratsler János képviselő társunk elhalálozott, hárman maradtunk. Képviselő társunk hitelesítő, 

aláíró volt a pénzintézeteknél. Döntenünk kellene róla, hogy ki legyen az új aláíró, tekintettel 

arra, hogy készpénz felvételhez két aláírás kell. Javaslom Stettner Attila képviselő urat, hiszen 

ő van itthon, mobilis – a Zsuzsát (Krebsz Ferencné) nem tudom minden alkalommal Pestről 

„hazarángatni”.  

 

 

Stettner Attila képviselő:  

 

Tekintettel arra, hogy minden pénzről a testület dönt, vállalom.  

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: 

  

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

39/2014.(VI.28.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat számlája feletti rendelkezésre, 

Gerlinger Tibor elnök úrral együttesen, Stettner Attila képviselő 

urat hatalmazza fel. 
 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Azonnal 

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

A hitelesítő személye tekintetében javasolja, hogy a hátralévő rövid időszakban a Képviselő-

testület egyedileg döntsön.  

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Tájékoztatja a T. Képviselő-testületet, hogy a Faluház Pusztavám Község Önkormányzata 

felé elszámolásra került.  

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  
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A táboroztatásra nyert pénz felhasználásáról beszéltünk a pályázatíróval, 200.000,- Ft-ot 

kapna a megyei német nemzetiségi tábor. 

 

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

40/2014.(VI.28.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy 200.000,- Ft 

támogatásban részesíti a megyei német nemzetiségi táborát. 
 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: 2014. július 15. 

 

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Tájékoztatja T. Képviselő-testületet, hogy a tanévzárón jutalomkönyvek kerültek átadásra, 

nem kellett megvásárolnunk azokat. 

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Tájékoztatja T. Képviselő-testületet továbbá, hogy az Énekkar és a Tánckar felkérést kapott 

2014. július 5-6-ára a Vértesi Templom Fesztiválon való részvételre, Pusztavám Község 

Önkormányzata képviseletében. Ez egyrészről az Önkormányzat bemutatását jelentené, 

másrészről pedig a főzőversenyen való részvételt. Kéri, hogy az ülés után egyeztessenek. 

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

A 2014. évi nemzetiségi választások kapcsán célszerűnek tartaná a magukat német 

nemzetiségűnek valló választópolgárok mozgósítását, propaganda kifejtését. 

 

 

Stettner Attila képviselő:  

 

100 fő regisztrált német nemzetiségű kell egy 4 fős nemzetiségi képviselő testület 

felállításához. 
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Gerlinger Tibor elnök:  

 

2014. július 19-én, szombaton egy nagyobb volumenű családi napot tudnánk tartani. Pénzbe 

kerül, kellene rá egy összeget meghatározni.  

 

 

Krebsz Ferencné képviselő:  

 

Mi az összefüggés? 

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Azokat szólítanám meg, akik regisztráltak, illetve akikre lehetne szavazni. 

 

 

Krebsz Ferencné képviselő:  

 

Csak a példa kedvéért. Van cca. 52 fő regisztrált. Soroksárról jönne mintegy 28 fő meghívott, 

a Szövetségtől 30-35 fő. Ez a mintegy 110-115 fő túl nagy létszám ahhoz, hogy mindenkit 

meg tudjunk szólítani.  

 

Javasolja, hogy felhívás keretében, újságcikkben, szórólapokon kerüljenek az emberek 

megszólításra.  

 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

41/2014.(VI.28.) számú határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és az alábbi tartalmú felhívás 

megjelentetése mellett döntött:  

 

 

„Tisztelt Pusztavámi lakosok! 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel felhívja a 

választópolgárok figyelmét, hogy az őszi német nemzetiségi 

választáson német nemzetiségi képviselőre az szavazhat, aki a német 

nemzetiségi névjegyzékben szerepel és az választható, aki a német 

nemzetiségi névjegyzékbe felvételre került. Erre tekintettel tisztelettel 

felkérünk mindenkit, aki német nemzetiségűnek vallja magát, hogy a 

német nemzetiségi névjegyzékbe kérje a felvételét, lehetőség szerint 

2014. július 23. napjáig. Ez az időpont határozza meg a választható 

képviselők számát, és szeretnénk, ha minél szélesebb körben tudnánk a 
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pusztavámi németség érdekeit képviselni. (Ezen időpontot követően is 

lehet kérni a regisztrációt, ez azonban már a német nemzetiségi 

képviselők számának meghatározására nincs ráhatással.)  

 

A regisztrációval kapcsolatos további segítséget, tájékoztatást 

kérhetnek a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől 

és tagjaitól, továbbá a Helyi Választási Irodától. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat” 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

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

 

Kmf. 

 

 

 

Gerlinger Tibor 

Elnök 

Krebsz Ferencné 

Képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 

 


