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A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2015. április 17.-i 

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

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

30/2015.( IV.17.) határozata 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a 2015. április 17-i képviselő 

testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

31/2015.( IV.17.) határozata 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elfogadja a 2014. évi költségvetés 

módosítását. 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

32/2015.( IV.17.) határozata 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a 2014. évi zárszámadást elfogadja. 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

33/2015.( IV.17.) határozata 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat a BMI pályázaton részt vesz.  

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

34/2015.( IV.17.) határozata 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Tánccsoportnak 100.000 Ft működési támogatást 

biztosít.  
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

35/2015.( IV.17.) határozata 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Énekkarnak 100.000 Ft működési támogatást 

biztosít. 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

36/2015.( IV.17.) határozata 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Fúvószenekarnak 100.000 Ft működési támogatást 

biztosít. 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

37/2015.( IV.17.) határozata 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy nem kíván ülnököt delegálni a Fejér Megyei 

Törvényszékhez. 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

38/2015.( IV.17.) határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei 

Kormányhivatal FEB/02/836-1/2015. szám alatti 

törvényességi felhívását, megállapította, hogy a 

német nemzetiségi önkormányzati képviselők a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek 2014-

ben és 2015-ben is eleget tettek, valamint igazolták 

(2014-ben) a köztartozásmentes adózói 

adatbázisba történt felvételüket is. A Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza dr. 

Légrádi Gábor jegyzőt a törvényességi felhívással 

kapcsolatos nyilatkozattételi eljárásra, különösen a 

vonatkozó Ügyrendi Bizottsági jegyzőkönyvek 

megküldésére. 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült 2015.április 17-én 10 órakor a Német Nemzetiségi Önkormányzat nyílt testületi 

ülésén. 

 

 

 

Készült: Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének 2015. április 

17-én megtartott nyilvános üléséről. 

 

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 

-Leitner Andrea       jegyzőkönyvvezető 

 

 

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. 2014. évi költségvetés módosítása 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

2. 2014. évi zárszámadás elfogadása 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

3. BMI pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

4. Nemzetiségi csoportok támogatása 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

5. Bírósági ülnökválasztással kapcsolatos tájékoztatás 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

6. Törvényességi felhívással kapcsolatos döntés 

Előadó: Jegyző 

 

      7. Egyebek 
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A javaslat alapján a megjelent testületi tagok a felsorolt napirendeket elfogadják, 0 –nem, 0-

tartózkodom, 3-igen szavazattal. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

30/2015.( IV.17.) határozata 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a 2015. április 17-i képviselő 

testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: azonnal 

 

Napirendek:  

 

1. napirendi pont: 2014. évi költségvetés módosítása 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök. 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Az előzetesen kiküldött és ismertetett költségvetés módosítása áttanulmányozásra került. 

Kérdezem a jelen lévő tisztelt képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevételük, 

javaslatuk. Amennyiben nincs, javaslom a módosítás elfogadását. 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

31/2015.( IV.17.) határozata 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elfogadja a 2014. évi költségvetés 

módosítását. 

 

 

Felelős: Gerlinger Tibor 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont : 

 

2014. évi zárszámadás elfogadása. 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök.  
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Gerlinger Tibor elnök: 

 

Az előzetesen kiküldött és ismertetett 2014. évi zárszámadás áttanulmányozásra került. 

Kérdezem a jelen lévő tisztelt képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevételük, 

javaslatuk. Amennyiben nincs, javaslom a módosítás elfogadását. 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

32/2015.( IV.17.) határozata 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a 2014. évi zárszámadást elfogadja. 

 

 

Felelős: Gerlinger Tibor 

Határidő: azonnal 

 

 

3. napirendi pont: 

BMI pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

 

A BMI-s pályázati lehetőségek ismételten kiírásra kerültek. Ez lehetőséget biztosít a 

nemzetiségi önkormányzatoknak arra, hogy más nemzetiségi önkormányzatokkal felvegye a 

kapcsolatot, és ennek a kapcsolatfelvétel útiköltség kiadásához is segítséget biztosít. Előzetes 

tájékozódás után javaslom, hogy a Györkönyi és az Ófalui Községek nemzetiségi 

Önkormányzataival létesítsünk kapcsolatot. A BMI - s pályázatból maximum 100.000 Ft 

utazási költségtérítést kaphatunk, az ezt meghaladó összeget önerőből kell előteremteni. 

Kérdezném a tisztelt képviselőket, hogy támogatják-e ezt a javaslatot. 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

33/2015.( IV.17.) határozata 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
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hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat a BMI pályázaton részt vesz.  

 

 

Felelős: Gerlinger Tibor 

Határidő: folyamatos 

 

 

4. napirendi pont: 

Nemzetiség csoportok támogatása. 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Év eleje van, a nemzetiségi csoportok körében összeállt az eseménynaptár, amelyből kitűnik, 

hogy az év első felében igen sok meghívással rendelkeznek. A meghívásoknak minden 

nemzetiségi csoport lehetőségeihez mérten szeretne eleget tenni. Ehhez a Nemzetiségi 

Önkormányzat minden csoportnak 100.000 Ft működési támogatást biztosít. 

Kérdezem, hogy a jelenlévő képviselők támogatják-e ezt a javaslatot? 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

34/2015.( IV.17.) határozata 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Tánccsoportnak 100.000 Ft működési támogatást 

biztosít.  

 

 

Felelős: Gerlinger Tibor 

Határidő: azonnal 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

35/2015.( IV.17.) határozata 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 
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hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Énekkarnak 100.000 Ft működési támogatást 

biztosít. 

 

 

Felelős: Gerlinger Tibor 

Határidő: azonnal 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

36/2015.( IV.17.) határozata 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Fúvószenekarnak 100.000 Ft működési támogatást 

biztosít. 

 

 

Felelős: Gerlinger Tibor 

Határidő: azonnal 

 

 

5. napirendi pont. 

Ülnökválasztással kapcsolatos tájékoztatás. 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

A Fejér Megyei Törvényszékről érkezett felkérésnek megfelelően, amelyet előzőekben már a 

képviselők tájékoztatására kiküldtünk, kérdezném a jelenlévő képviselőket, hogy kívánunk-e 

ezzel a lehetőséggel élni, és ülnököt delegálni a Megyei Törvényszékhez? 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

37/2015.( IV.17.) határozata 
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy nem kíván ülnököt delegálni a Fejér Megyei 

Törvényszékhez. 

 

 

Felelős: Gerlinger Tibor 

Határidő: azonnal 

 

 

6. napirendi pont: 

Törvényességi felhívással kapcsolatos döntés 

Előadó: Jegyző 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  

 

Ismerteti a FEB/02/836-1/2015. szám alatti törvényességi felhívást. Tájékoztatja a T. 

Képviselőket, hogy a német nemzetiségi képviselők mind 2014-ben, mind 2015-ben eleget 

tettek a felhívásban foglaltaknak, amelyekről Ügyrendi Bizottsági jegyzőkönyv is készült. 

Felhatalmazást kér, hogy fentiekről tájékoztathassa a Kormányhivatalt.  

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

38/2015.( IV.17.) határozata 

 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei 

Kormányhivatal FEB/02/836-1/2015. szám alatti 

törvényességi felhívását, megállapította, hogy a 

német nemzetiségi önkormányzati képviselők a 

vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségüknek 2014-

ben és 2015-ben is eleget tettek, valamint igazolták 

(2014-ben) a köztartozásmentes adózói 

adatbázisba történt felvételüket is. A Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy felhatalmaz6za dr. 

Légrádi Gábor jegyzőt a törvényességi felhívással 

kapcsolatos nyilatkozattételi eljárásra, különösen a 

vonatkozó Ügyrendi Bizottsági jegyzőkönyvek 

megküldésére. 

 

Felelős: dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: 2015. április 30. 
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7. napirendi pont: 

Egyebek 

  

 

Stettner Attila képviselő: 

 

Megkérem a tisztelt elnök urat arra, hogy ha legközelebb a Fejér Megyei Német 

Önkormányzatok Szövetségéhez megy, akkor tolmácsolja az észrevételemet, miszerint az 

általuk kihirdetett és elbírált pályázatok tekintetében nagyobb segítőkészséget és toleranciát 

tanúsítsanak. Tudomásomra jutott ugyanis, hogy a Nemzetiségi Fúvószenekarunk napokban 

benyújtott pályázatát egy tollvonással elutasították, azzal a címszóval, hogy nem elég a 

mennyisége a szövegezésnek. Véleményem szerint ehhez csak egy kis jóindulat kellett volna, 

hogy bővebb információval lássák el a pályázót a minimális szövegrész mennyiségére 

vonatkozóan. 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Köszönöm az észrevételt, mindenképpen továbbítani fogom, és egyúttal felkérem a Német 

Nemzetiségi Fúvószenekart, hogy panaszát írásban tegye meg, és azt továbbítani fogom a 

regionális iroda vezető felé. 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Az előzőekben említett és felvetett oktatási intézmények átszervezésével kapcsolatban, azt a 

tájékoztatást tudom adni, hogy jelenleg erre nem kerül sor az idő rövidsége miatt. Azonban a 

2016/17-es tanévre várhatóan elő tudjuk úgy készíteni a szükséges feltételeket, hogy 

megvalósítható lesz ez az átszervezés. Ennek érdekében 2015. júniusában megkezdődnek az 

előkészítő munkálatok. Kérem a tisztelt képviselőket, hogy támogatásukat akkor is adják meg 

az átszervezéshez. 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

A feladatalapú támogatással kapcsolatban szeretném még a képviselőket tájékoztatni. 

Megérkeztek a pontos eredmények. A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015 

évre első körben 45 pontot kapott. Reklamációval éltünk, és ennek köszönhetően plusz hét 

pontot kaptunk. Így 52 pontunk lett. Egy pont 36.767 Ft-ot ér ennek megfelelően a támogatás 

mértéke: 1.911.887 Ft, melyet két részletben fognak folyósítani. 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Tájékoztatni szeretném a jelenlévő képviselőket a Fejér Megyei Német Önkormányzatok 

Szövetségének elnökségi üléséről is. Az ülésen a nemzetiségi nap megrendezésével 

kapcsolatosan folyt a vita. A jelenlegi anyagi helyzet miatt azt javasolják, hogy minden 

önkormányzat fizessen 40.000 Ft hozzájárulást. Így a befolyt összeggel kiegészítve, és a 

Szövetség által hozzátett 250.000-300.000 Ft-tal már megvalósítható lenne a nemzetiségi nap 

megszervezése, és lebonyolítása. 

 

Kezdeményezni fogom, hogy ha és amennyiben elfogadásra kerül ez a verzió, akkor újra írják 

ki a pályázatot a nemzetiségi nap lebonyolítására. Ebben az esetben Pusztavám is élni kíván a 

megszervezés lehetőségével. 
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Stettner Attila képviselő: 

 

A befizetéssel kapcsolatban az a véleményem, hogy a Szövetségnek támogatni kellene inkább 

az önkormányzatokat, nem pedig elvenni tőle. Ha továbbra is fennáll majd ez a fajta 

hozzáállása a Szövetségnek, akkor megfontolandónak tartom a Szövetségből való kilépés 

lehetőségét. 

 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Tájékoztatom a tisztelt képviselő urat, hogy a Szövetség soron következő közgyűlése 2015. 

04. 28.-án lesz . Ezek az ülések nyilvánosak kérem, hogy ha ideje engedi akkor jelenjen meg, 

és tolmácsolja véleményét. 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Utolsóként arról szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a továbbiakra nézve a feladatalapú 

támogatás növeléséhez, milyen ötletei lennének. Fokozni kellene a településen a civil 

szervezetek, egyesületek kapcsolatait, közös programjait. Erre vonatkozóan várnám a konkrét 

javaslatokat. Másik nagyon fontos teendő az együttműködési megállapodások kialakítása a 

civil szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal. Ennek megvalósítása igen fontos és 

sürgető feladat lesz. 

 

 

 

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 

 

 


