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A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2015. december 18-i 

közmeghallgatással egybekötött nyílt testületi ülésén hozott határozatai (teljes határozatok a 

jegyzőkönyvben): 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

76/2015.(XII.18.) határozata 

a 2015. december 18-i testületi ülés 

napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. 

december 18-i képviselő testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

77/2015.(XII.18.) határozata 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport 

támogatásról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy elsődlegesen a feladatalapú 

támogatás maradványa, másodlagosan a 

tartalék terhére támogassa a nemzetiségi 

önkormányzat a Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Tánccsoportot, a 2016. évre 

tervezett testvértelepülések tánccsoport 

találkozója kapcsán, 500.000,- Ft előirányzott 

összeggel. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

78/2015.(XII.18.) határozata 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar 

támogatásról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy elsődlegesen a feladatalapú 

támogatás maradványa, másodlagosan a 

tartalék terhére támogassa a nemzetiségi 

önkormányzat a Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Énekkart 2016-ban, az énekkar 

fennállásának 40 évfordulójára megrendezésre 
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kerülő jubileumi rendezvény kapcsán 50.000,- 

Ft-tal támogatja. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

79/2015.(XII.18.) határozata 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport 

támogatásról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a feladatalapú támogatás 

terhére 10.000,- Ft-tal támogatja a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Tánccsoport 2015. 

december 31-i rendezvényét. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

80/2015.(XII.18.) határozata 

A német szép-kiejtési verseny támogatásról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a német szép-kiejtési verseny 

2016. január 30-i pusztavámi fordulóját 

10.000,- Ft-tal támogatja. 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült 2015. december 18-án 9.00 órakor a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

közmeghallgatással egybekötött 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: 

 

 

Napirendi pont: 

 

1./ Közmeghallgatás  

 

2./ Döntés 2016. évi előzetes támogatásokról 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

3./ Egyebek 

 

 

A javaslat alapján a 3 fő megjelent testületi tag a javasolt napirendet elfogadják, 0 –nem, 0-

tartózkodom, 3-igen szavazattal. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

76/2015.(XII.18.) határozata 

a 2015. december 18-i testületi ülés 

napirendjének elfogadásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2015. 

december 18-i képviselő testületi ülés 

napirendjét elfogadja. 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: azonnal 
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Napirendek:  

 

1. napirendi pont: Közmeghallgatás 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

A mai napra közmeghallgatást hirdettünk, azt a javaslatot teszem, mivelhogy még nem jelent 

meg senki, folytassuk a munkánkat, amikor bárki az ülés időtartama alatt megérkezik, úgy 

befejezzük az adott napirendi pontot és a közmeghallgatásra rátérünk. 

 

 

2. napirendi pont: Döntés a 2016. évi előzetes támogatásokról 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Javasolja, hogy elsődlegesen a feladatalapú támogatás maradványa, másodlagosan a tartalék 

terhére támogassa a nemzetiségi önkormányzat a Pusztavámi Német Nemzetiségi 

Tánccsoportot, a 2016. évre tervezett testvértelepülések tánccsoport találkozója kapcsán, 

500.000,- Ft előirányzott összeggel.  

 

A támogatás azért nagyon fontos, mert 2015. tavaszán volt Nickelsdorfban táncos találkozó, 

ősszel pedig Geretsriedben jubileumi találkozó, a 2016. évben a vendéglátók mi leszünk, mi 

szeretnénk megszervezni a tánccsoportok találkozóját. Ezen találkozókkal a 

partnertelepülések csoportjai számára biztosítunk partnerkapcsolati lehetőséget, a helyi 

lakosok számára pedig a különböző német nemzetiségi kultúrák mélyebb megismerését.  

 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

Javasolja továbbá, hogy ugyancsak elsődlegesen a feladatalapú támogatás maradványa, 

másodlagosan a tartalék terhére támogassa a nemzetiségi önkormányzat a Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Énekkart 2016-ban, az énekkar fennállásának 40 évfordulójára megrendezésre 

kerülő jubileumi rendezvény kapcsán. 

 

Nagyon fontosnak tartom az Énekkar jubileumi rendezvényének támogatását, ami konkrétan 

az énekkari partnercsoportjaink találkozóját jelenti. Ez nagyon fontosa az Énekkar számára, 

mert nagyon kevés az a német nemzetiségi énekkar, aki ilyen 40 éves jubileumi múltra 

tekinthet vissza. Ez azt jelenti, hogy Pusztavám tekintetében az Énekkar megtesz mindent 

annak érdekében, hogy a céljául kitűzött hagyományőrzés megvalósuljon és a hagyományos 

énekek megörökítése megmaradjon az utókor számára. Ez abból is látható, hogy az Énekkar 

kettő CD lemezhordozóra örökített meg a pusztavámi hagyományos énekeiből.  

 

Kérem a T. Képviselő testület tagjait, hogy a rendezvényre az előző indokok alapján 2016. 

évre adott rendezvényre 50.000 Ft támogatási összeget szíveskedjen biztosítani. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a megjelent 3 fő 3 igen 

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

Képviselő –testületének 

77/2015.(XII.18.) határozata 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport 

támogatásról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy elsődlegesen a feladatalapú 

támogatás maradványa, másodlagosan a 

tartalék terhére támogassa a nemzetiségi 

önkormányzat a Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Tánccsoportot, a 2016. évre 

tervezett testvértelepülések tánccsoport 

találkozója kapcsán, 500.000,- Ft előirányzott 

összeggel. 

 

 

Felelős: Gerlinger Tibor 

Határidő: 2016. december 31. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a megjelent 3 fő 3 igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

78/2015.(XII.18.) határozata 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar 

támogatásról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy elsődlegesen a feladatalapú 

támogatás maradványa, másodlagosan a 

tartalék terhére támogassa a nemzetiségi 

önkormányzat a Pusztavámi Német 

Nemzetiségi Énekkart 2016-ban, az énekkar 

fennállásának 40 évfordulójára megrendezésre 

kerülő jubileumi rendezvény kapcsán 50.000,- 

Ft-tal támogatja. 

 

 

Felelős: Gerlinger Tibor 

Határidő: 2016. december 31. 
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Harmadik napirendi pont: 

 

Egyebek 

 

 

Stettner Attila képviselő: 

 

Kéri, hogy a nemzetiségi önkormányzat a 2015. december 31-i szilveszteri rendezvényüket 

támogassa.  

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

A támogatással egyetért, javasolja, hogy a támogatási összeg, a feladatalapú támogatás 

terhére, 10.000,- Ft legyen, tekintettel arra, hogy a tánccsoport a rendezvénnyel 

nagymértékben hozzájárul a fiatal, közép- és idősödő korosztály, települési közösség 

összekovácsolásához, amely a későbbiekben a közösségi-nemzetiségi együttműködést 

elősegíti. A zenekar sváb zenekar lesz (Die Spatzen), a rendezvény sváb hagyományőrző 

rendezvény.  

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a megjelent 3 fő 3 igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

79/2015.(XII.18.) határozata 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport 

támogatásról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a feladatalapú támogatás 

terhére 10.000,- Ft-tal támogatja a Pusztavámi 

Német Nemzetiségi Tánccsoport 2015. 

december 31-i rendezvényét. 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: 2015. december 31. 

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Felkérés érkezett az pusztavámi Általános Iskola igazgatónőjétől, hogy a 2016. évben (január 

30-án) megrendezésre kerülő német szép-kiejtési versenyt lehetőségeinkhez mérten 

támogassuk.  

 

Nagyon örülök annak, hogy az iskola immáron második alkalommal vállalja fel ezt a nemes, 

megyei feladatot, ami tükrözi azt, hogy a nemzetiségi nevelés, hagyományőrzés terén is 

megtesz mindent annak érdekében, hogy a régen beszélt, településenként a helyi nyelvjárást is 
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ápolják. Pusztavám viszonylatából több alkalommal jutottak el gyerekek az országos döntőig, 

ahol az országos első helyet is több ízben elérték! Mindezekért fontosnak tartom a támogatást. 

10.000,- Ft támogatási összeget javasol. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a megjelent 3 fő 3 igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

80/2015.(XII.18.) határozata 

A német szép-kiejtési verseny támogatásról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a német szép-kiejtési verseny 

2016. január 30-i pusztavámi fordulóját 

10.000,- Ft-tal támogatja. 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: 2016. január 31. 

 

 

Gerlinger Tibor elnök:  

 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az oktatási intézmények átvételéről meghozott 

végleges döntésünket követően az óvoda szülői munkaközössége és oktatói közössége a 

fenntartóváltás mellett döntött, ezen túlmenően az iskola oktatói is egyetértenek a váltással, de 

erről hivatalos döntést még határozatban nem kaptunk. Az iskolai szülői munkaközösség sem 

döntött a fenntartóváltásról. Ez a feladat a 2016. év első negyedévének a fő feladata lesz.   

 

 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy ebben az évben a mai határozatainkkal együtt 

igencsak felelősségteljes 80 határozaton vagyunk túl, ezek között a támogatásokról 

határoztunk, amelyekkel támogattuk nemzetiségi csoportjainkat, nemzetiségi oktatási 

intézményeinket (óvoda, iskola). Megyei német nemzetiségi napot tartottunk, és Pusztavámon 

a hagyományos, hagyományőrző rendezvényeinket is sikerült megrendeznünk, a nemzetiségi 

csoportok és az oktatási intézmények közreműködésével. Az oktatás, nemzetiségi nevelés 

(nemzetiségi fenntartásba vétel) terén is komoly, a jövőbe mutató lépéseket tettünk, külön is 

kiemelném e tárgyban a november 13-i sikeres Konferenciánkat. A Konferenciára három 

megyéből érkeztek vendégek. A Konferencia eredményeként egy település már határozott 

arról, hogy a német nemzetiségi önkormányzat fenntartásba átveszi az oktatási intézményeket 

és további településeknél pedig az ügy döntés előkészítő szakaszban van.  
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Gerlinger Tibor elnök: 

 

Közmeghallgatás 

 

A meghirdetett közmeghallgatásra a lakosság részéről senki nem jelent meg. A 

közmeghallgatáson a képviselő-testület részéről 3 fő jelen volt, a testület határozatképes volt.  

 

 

 

Gerlinger Tibor elnök: 

 

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

 

 

Kmf. 

 

 

 

Gerlinger Tibor 

Elnök 

Stettner Attila 

Képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 
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JELENLÉTI ÍV 

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 18-i 

közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről 

 

 

 

Jelen vannak:  

 

 

Krebsz Ferencné:   ………………………………………………… 

 

 

Gerlinger Tibor:   …………………………………………………. 

 

 

Stettner Attila:   …………………………………………………. 

 

 

Dr. Légrádi Gábor jegyző:  ………………………………………………….. 

 


