
 

 

 

    

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. december 7. napján (pénteken) 8.30 
órakor megtartott rendes nyilvános közmeghallgatással egybekötött üléséről. 
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Jegyzőkönyv 
 

amely felvételre került 2018. december 7. napján, pénteken, 08.30 órakor a Pusztavámi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat rendes, nyilvános, közmeghallgatással egybekötött 
testületi ülésén. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helysége: 8066 Pusztavám, Kossuth L. u. 
64-66. 
 
Jelen vannak: 
 
 Gerlinger Tibor  PNNÖ elnök 
 Krebsz Ferencné   PNNÖ képviselő 
  

Dr. Hanák Mária  jegyző 
 Vécsei Zsoltné  jegyzőkönyvvezető 
 
 Pusztavámi Kálmánné      pusztavámi lakos 
 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket. 
Megállapítja, hogy 2 képviselő jelen van, a képviselő-testületi ülés határozatképes.  
Felkéri Krebsz Ferencé képviselő asszonyt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 2 tagja 2 
igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
98/2018. (XII.7.) határozata 

 
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről 

 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 7. 
napján megtartott testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Krebsz Ferencné 
képviselőt megválasztotta.  
 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra. Kéri annak 
elfogadását. 
 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 2 tagja 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő határozatot hozta: 
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

99/2018. (XII.7.) határozata 
 

a napirendi pontokról 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 7. 
napján megtartott testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:  
Napirendi pontok: 
1./Közmeghallgatás 
2./Az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előadó: dr. Hanák Mária jegyző 
3./Javaslat Fejér Megye kitüntető címeire 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 
4./Óvodai szünet jóváhagyása 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 
5./Óvodai jutalomkeret felhasználásának engedélyezése 
Előadó: Gerlinger Tibor elnök 
6./Általános iskola támogatási kérelme 
Előadó: Gerlinger Tibor elnök 
7./Óvoda karbantartási kérelme 
Előadó: Gerlinger Tibor elnök 
8./Döntés Megyei Nemzetiségi Nap megrendezéséről 
Előadó: Gerlinger Tibor elnök 
9./Egyebek  
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Közmeghallgatás 
 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: ismerteti a PNNÖ 2018. évi beszámolóját, továbbá 
tájékoztatja a képviselőket és a jelenlevőket az elvégzett munkáról.  
 

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Mivel észrevétel, hozzászólás nem volt, az Elnök kéri a beszámoló elfogadását. 
 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 2 tagja 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

100/2018. (XII.7.) határozata 
 

az Önkormányzat 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.  
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2. Az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök a napirend ismertetéshez átadja a szót a jegyzőnek. 
 
dr. Hanák Mária jegyző: Ismerteti, hogy kettő határozatot kell hozni. Az egyik a 2019. 
évi belső ellenőrzési terv. A vagyonnyilatkozat tételi szabályszerűséget fogja ellenőrizni a 
belső ellenőr, hogy megfelelő módon tároljuk-e, határidőre benyújtottuk-e.  
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Kéri az előterjesztés elfogadását. 
 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 2 tagja 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

101/2018. (XII.7.) határozata 
 

az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2019. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal, mellékleteivel 
együtt jóváhagyja. 
Az ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi. 
 
dr. Hanák Mária jegyző: A második határozat a 2019-2022. évre előirányzott stratégiai 
terv. Három évente új tervet kell készíteni, ami egy elv felállítása, hogy a belső 
ellenőrzéseket milyen szempontok szerint fogja az ellenőr végezni.  
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Kéri az előterjesztés elfogadását. 
 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 2 tagja 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

102/2018. (XII.7.) határozata 
 

Az Önkormányzat 2019-2022. évi stratégiai ellenőrzési tervéről 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2019-2022. időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
 

3. Javaslat Fejér Megye kitüntető címeire 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Tájékoztat, hogy Fejér Megye Közgyűlése az 
önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/2012. (XI.30.) 
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önkormányzati rendeletével lehetőséget biztosít a „Fejér Megye Díszpolgára” kitüntető cím 
és 12 különböző díj adományozására. A Wekerle Sándor díjra javaslom Brücklné Staudt 
Mónikát, mert 17 évig dolgozott ebben az óvodában, úgy gondolom megérdemli, hogy 
elismerjük a munkáját. 
 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 2 tagja 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

103/2018. (XII.7.) határozata 
   

a Wekerle Sándor díjra való felterjesztésről 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Önkormányzat által alapított Wekerle Sándor díjra Brücklné Staudt Mónikát javasolja. 
Felhatalmazza Gerlinger Tibor elnököt a javaslatot alátámasztó méltatás elkészítésére. 
 
 

4. Óvodai szünet jóváhagyása 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket az óvodavezető kéréséről, mely 
szerint 2018. december 15-ét nevelés nélküli munkanapként szeretnék igénybe venni, 
továbbá elfogadásra javasolják a téli szünet idejét, ami 2018. december 22-től 2019. január 
2-ig tart.  
 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 2 tagja 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

104/2018. (XII.7.) határozata 
 

Óvoda zárva tartásáról 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda-
Mini Bölcsőde 2018. december 15. napjára tervezett nevelés nélküli munkanapját 
jóváhagyja. 
Hozzájárul továbbá, hogy az intézmény téli szünidőjét 2018. december 22.- 2019. január 
2. napjáig hirdessék meg. 
 
 

5. Óvodai jutalomkeret felhasználásának engedélyezése 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Ismerteti Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna óvodavezető 
kérését, miszerint nettó 825.000 Ft-ot szeretne jutalom formájában a Pusztavámi 
Szivárvány Óvoda Mini-Bölcsőde alkalmazottainak kifizetni. Pozitív elbírálás esetén kéri 
az összeget 9 főre egy összegben megállapítani. A teljes keret nettó 945.000 Ft. A 
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megbízott óvodavezető jutalma a különbég, tehát nettó 120.000 Ft, amit szeretné, ha 
jóváhagyna a testület.  
 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 2 tagja 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

105/2018. (XII.7.) határozata 
 

Óvoda jutalomkeretéről 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda-
Mini Bölcsőde 2018. felhasználható jutalomkeretét 825.000 Ft-ban határozza meg. 
Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna részére bruttó 120.000 Ft jutalmat állapít meg. 
 
 

6. Általános iskola támogatási kérelme 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Tájékoztat, hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi 
Általános Iskola két támogatási kérelemmel fordult a Nemzetiségi Önkormányzathoz. 
Átadja a szót Kovács Géza igazgató úrnak.  
 
Kovács Géza iskolaigazgató: Köszönöm elnök úr. Az egyik támogatás egy 60 órás 
akkreditált továbbképzés, mely az Alap Pedagógiai Központ szervezésében Vizuális 
játékok, képességfejlesztés és tehetséggondozás címmel indul. A képzés bekerülési 
költsége 75.000 Ft, amelyhez szeretném kérni a szíves támogatásukat.  
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Kéri az előterjesztés elfogadását. 
 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 2 tagja 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

106/2018. (XII.7.) határozata 
 

Általános Iskola képzési támogatásáról 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztavámi 
Nemzetiségi Iskola kérésének helyt adva az Alap Pedagógiai Központ által szervezett 
akkreditált képzésben való részvételhez 1 fő részére 75.000 Ft támogatást nyújt. 
 
Kovács Géza iskolaigazgató: Tájékoztatom a jelenlevőket, hogy iskolánk nyelvi 
munkaközössége ebben a tanévben szeretné nevezni a gyerekeket a Grimm kiadó 
országos szótárhasználati versenyére, amelyen a gyerekek csak a Grimm kiadó által írt 
szótárt használhatják. A gyerekek sikeres felkészítése érdekében kérnénk a Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatását az alábbiakban felsorolt szótárak megvásárlásához:  
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- 5 db Német-magyar, Magyar-német gyerekszótár 
- 5 db Német-magyar, Magyar-német tanulószótár 

 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Kéri az előterjesztés elfogadását. 
 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 2 tagja 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

107/2018. (XII.7.) határozata 
 

Általános Iskola részére szótár vásárlásáról 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola 
kérésének helyt adva 10 db szótár vásárlásához 57.000 Ft támogatást nyújt az 
önkormányzat működési keretének terhére. 
 

 
7. Óvoda karbantartási kérelme 

 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Az óvodavezető apróbb karbantartási munkákkal 
kapcsolatban kéri a segítségünket, ami megoldható, illetve gondok vannak a fűtéssel. A 
csoportszobákban kevés a hőfok, szellőztetni sem tudnak, mert hamar kihűl a helyiség és 
altatási idő alatt is lecsökken a hőmérséklet, így ébredésnél hűvös a levegő. A kivitelezővel 
már történtek egyeztetések. Felhatalmazást szeretnék kérni, hogy ebben az ügyben 
eljárjak.  
 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 2 tagja 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

108/2018. (XII.7.) határozata 
 

az óvoda fűtésrendszerének karbantartásáról 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda fűtési 
rendszerének hibáira tekintettel felhatalmazza az Elnököt, hogy a fűtéskorszerűsítést 
kivitelező céggel a garanciális javítások érdekében eljárjon.  
 
 

8. Döntés Megyei Nemzetiségi Nap megrendezéséről 
 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Tájékoztat, hogy a Fejér Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzatok elnökségi ülésén megkaptuk a lehetőségét annak, hogy 2019. évben 
megrendezzük a Megyei Nemzetiségi Napot. Rengeteg munkával jár és anyagi vonzata is 
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van, amihez támogatást nyújt Területi Német Önkormányzat támogatja 800 eft-tal, a 
Megyei Szövetség 850 eft-tal, de lehetősége van pályázatra, aminek keretében 1.200 eft-
ot is elérhet a támogatás. Én ennek a Nemzetiségi Napnak a megrendezését elvállaltam, 
erre szeretnék kérni egy megerősítő határozatot, vagy amennyiben nemleges a döntés 
egy indoklást.  
 
Krebsz Ferencné képviselő: Nagyon jól tudod az álláspontomat, kényszerhelyzetben 
vagyunk ez után. Megrendezhetjük, de csak abban az esetben, ha minden költséget vállal 
a megye és a Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Minden költséget. Ott van a sok 
feladat, szükségünk lesz az iskolai dolgozók, valamint a Polgárőrség segítségére.  
 
Kovács Géza iskolaigazgató: A megbeszélésen az hangzott el, hogy az iskola be tud 
vállalni mindent. Mi tartozik ebbe a mindenbe? A másik kérdésem az lenne, hogy ez milyen 
időintervallum, azt tudom, hogy május vége és június eleje? Hány napos és mik azok a 
feladatok, amit az iskolának kell elvégezni? Nem zárkózunk el, igenis az identitástudatot 
már az oktatási intézményekben kell a gyerekekbe ültetni. Ebből túlmunka elrendelés lesz, 
ami külön jogszabályba tartozik.  
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Lényegében a szombati napról van szó. A feladatok a 
következők: az öltözés az iskolában történne és a csoportok fogadás-kísérése is az iskolai 
dolgozók feladata lenne.  
 
Kovács Géza iskolaigazgató: Kulturális programmal kell készülnünk? 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Hát egy ilyen eseményre az iskolából-óvodából készülni 
kell.  
Krebsz Ferencné képviselő: Szombati napról van szó. Reggel 9-től ki tudja meddig. Attól 
függ hány csoport jelentkezik. Valahol egy információs pultot kell kialakítani, ahol 
megkapják az információt, hogy mit hol találnak. Azt még nem tudom ki fogja összeállítani 
a programot, ki fogja összegyűjteni a jelentkezéseket. Ebédet és egy üdítőt szoktak kapni 
a fellépők, ahhoz kell ebédjegy és italjegy. Legfőbb dolog az információs pult felállítása, 
ebben kell a pedagógusok segítségét kérnünk. Minden költséget vállal a megye. 
 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 2 tagja 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

109/2018. (XII.7.) határozata 
 

A Megyei Német Nemzetiségi Nap megrendezéséről 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a 2019. június 
1. napján tartandó Megyei Nemzetiségi Nap Pusztavám Községben történő 
megrendezését, amennyiben a rendezvény teljes költségét a Fejér Megyei Területi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Szövetség rendelkezésre bocsátja. 
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9. Egyebek  
 
 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak támogatási igény formájában a települési önkormányzattól támogatást 
kell kérni. Ennek az oka, hogy az államkincstártól 897.900 Ft-ot kapott finanszírozásra, a 
költségek összege viszont 1.363.039 Ft. A hiányzó összeget biztosítsa számunkra a 
települési önkormányzat. Ugye szociális feladatok ellátására van forrása az 
önkormányzatnak? 
 
dr. Hanák Mária jegyző: Igen, de bölcsődei feladatokra mi nem kapunk támogatást.  
 
Krebsz Ferencné képviselő: Egy kérelmet kell beadnunk, hogy támogassák a bölcsőde 
működését.  
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Kéri az előterjesztés elfogadását. 
 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 2 tagja 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

110/2018. (XII.7.) határozata 
 

Bölcsődei finanszírozás kéréséről 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja az Elnököt, 
hogy forráshiány miatt forduljon támogatási igénnyel Pusztavám Község 
Önkormányzatához, a bölcsődei feladatellátás biztosítása érdekében. A támogatási igény 
386.000 Ft. 
 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Ismerteti Lampert Józsefné kérelmét közalkalmazotti 
jogviszonyának munkáltatói megszüntetésének hozzájárulását nyugdíjazása miatt. 
Javaslom, hogy ugyanazokat a feltételeket adjuk meg, mint a korábban nyugdíjba 
vonulóknak.  
 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 2 
tagja a javaslatot elfogadta. 
 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Ismerteti Varga Ferenc, a Pusztavámi Német Nemzetiségi 
Tánccsoport 2017. évi elszámolását. A számlák a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 2 tagja 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő határozatot hozta: 
 



 

10 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

111/2018. (XII.7.) határozata 
 

A Nemzetiségi Tánccsoport 2017. évi elszámolásáról 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztavámi Német 
Nemzetiségi Tánccsoport 2017. évi támogatásról szóló elszámolását elfogadja.  
 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a 2019. március 2-án 
megrendezésre kerülő Sváb-bálra két zenekar ajánlata érkezett meg. Az egyik zenekar a 
Tarianer Spitzbuam Kapelle, akiknek a fellépési díja 185.000 Ft, a másik zenekar a 
Mondscheinkapelle, akiknek a fellépési díja 220.000 Ft. Javaslom elfogadásra a Tarianer 
Spitzbaum Kapelle ajánlatát.  
 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 2 tagja 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő határozatot hozta: 
 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

112/2018. (XII.7.) határozata 
 

A Sváb bál zenekarának elfogadásáról 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 2.-án 
megrendezésre kerülő Sváb bálra ajánlatot adó két zenekar közül a Tarianer Spitzbuam 
Kapelle zenekar 185.000 Ft-os ajánlatát fogadja el. 
 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: A Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskolában a 
már meglévő IT infrastruktúra rendszeres havi karbantartási munkálataira kért az igazgató 
úr árajánlatot. Átadom a szót az igazgató úrnak.  
 
Kovács Géza iskolaigazgató: Köszönöm a szót! A fent említett karbantartási 
munkálatokra három cégtől kértünk árajánlatot, melyeket előzetesen megvitattunk. 
Javaslom elfogadásra a PROHOT Számítástechnikai Kft ajánlatát.  
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Kéri az előterjesztés elfogadását. 
 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 2 tagja 
2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő határozatot hozta: 
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

113/2018. (XII.7.) határozata 
 

Az Általános Iskola rendszerfelügyeletéről 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola 
rendszerfelügyeleti tevékenységének elvégzésére a PROHOT Számítástechnikai Kft-vel 
((8060 Mór Wekerle u. 31.) köt szerződést. Felhatalmazza az Elnököt a szerződés 
aláírására. 
 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Ismerteti Viszt Balázs kérését, mely szerint szeretne a 
kultúrházban minden év január harmadik hétvégéjén hagyományőrző zenekari bált 
rendezni, szeretne a Német Nemzetiségi Önkormányzat szárnyai alá kerülni. A bál 
bevételéből 20-20 eft-ot az oktatási intézmények részére biztosítana.    
 
Krebsz Ferencné képviselő: Ez rendben van, csak ezzel a kérésével a települési 
önkormányzathoz kell fordulnia, mivel ő a fenntartó. Támogatjuk az elképzelését, de mi 
ebben nem tudunk neki segíteni.  
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Támogatjuk az elképzelését, örülünk, hogy ezt szeretné, 
de ezzel a kéréssel a települési önkormányzathoz kell fordulnia.  
 
 
 
Más hozzászólás nem volt Gerlinger Tibor elnök az ülést bezárta. 
 
 
 
 
      Kmf. 
 
 
 
Gerlinger Tibor    dr. Hanák Mária   Krebsz Ferencné 
  PNNÖ elnök            jegyző           Képviselő, jegyzőkönyv 
                         hitelesítő 
 
 
 
 
 
 


