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Jegyzőkönyv 
 

amely felvételre került 2019. február 15. napján, pénteken, 08.00 órakor a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat nyílt 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 
 
Megjelentek: 
 
Lisztmayer János polgármester 
Varga Éva pénzügyi ügyintéző 
Unger Vicky igazgatóhelyettes 
Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna óvodavezető 
Skobrák-Farhner Edit gazdasági ügyintéző 
 
 
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. 
 
 
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 2 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
4/2019. (II.15.) határozata 

 
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről 

 
Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2019. február 15. napján 
megtartott testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Krebsz Ferencné 
képviselőt megválasztotta.  
 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra.  
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 
egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
5/2019. (II.15.) határozata 

 
A napirendi pontokról 

 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 25. 
napján megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak 
szerint fogadja el:  
Napirendi pontok: 

1. Szivárvány Óvoda-Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének előterjesztése 
Előadó: Gerlinger Tibor elnök, Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna intézményvezető, 
Varga Éva pénzügyi ügyintéző 

2. Általános Iskola 2019 évi 2019. évi költségvetésének előterjesztése  
     Előadó: Gerlinger Tibor elnök, Kovács Géza igazgató 
3. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019 évi költségvetésének előterjesztése  

          Előadó: Gerlinger Tibor elnök, Varga Éva pénzügyi ügyintéző 
4. 2019. évi nemzetiségi hét programjának megvitatása. 

           Előadó: Gerlinger Tibor elnök 
5. 2019 évi Sváb-bál előkészületeinek tárgyalása. 

           Előadó: Gerlinger Tibor elnök 
6. Erdészek a Vértes Értékeiért Egyesület Együttműködési Megállapodás 

megtárgyalása 
           Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

7. Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala 2019/2020. 
tanévre felvételi körzetének tervezetét véleményezésre. 

          Előadó: Gerlinger Tibor elnök 
8. 2019 évi I. féléves munkaterv elfogadása 

          Előadó: Gerlinger Tibor elnök 
9. A Nemzetiségi Önkormányzat és a Községi Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
           Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

10. Adatvédelmi szolgáltatási szerződés megvitatása 
           Előadó: dr. Hanák Mária jegyző 

11. Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása 
           Előadó: dr. Hanák Mária jegyző 

12. Egyebek 
Mátyás Pince bérleti kérelmek 

           Óvoda nyári leállásának jóváhagyása 
 Fire Prevent Kft. szerződése 
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1.Szivárvány Óvoda-Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének előterjesztése 
Előadó: Gerlinger Tibor elnök, Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna 
intézményvezető, Varga Éva pénzügyi ügyintéző 
 
 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: ismerteti az óvoda 2019. évi költségvetését. 
Javaslatokat vár a jelenlévőktől az esetleges módosításokra. Varga Éva pénzügyi 
ügyintézőtől szeretne kérdezni. Üzemeltetési anyag beszerzésénél 800 eft lett 
betervezve. Szükség van ekkora összegre vagy van lehetőség átcsoportosításra? 
 
Varga Éva pénzügyi ügyintéző: nem lehet tervezni tartalékkal az intézményeknél, 
ezért ide is terveztem. Év közben át lehet csoportosítani, amennyiben szükség lesz rá.  
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: nem tudjuk mennyit kapunk fejlesztésre. Az udvari 
játékok karbantartását, illetve bővítését mindenképpen el szeretnénk kezdeni.  
 
Varga Éva pénzügyi ügyintéző: oda is eleve többet tervezetem. Rajtatok múlik, hogy 
mit szeretnétek.  
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: szerintem a 800 eft-ból lehetne még átcsoportosítani 
az udvari játékok javára. 
 
Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna óvodavezető: mindenképpen fejleszteni szeretnénk 
az udvari játékok esetében.  
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: javaslom, hogy a közüzemi díjból vegyünk még el 1 
millió forintot és csoportosítsuk át az udvari játékok fejlesztésére, karbantartására. A 
szakmai tevékenységet elősegítő szolgáltatáshoz kell az az összeg, ami be lett 
tervezve? Az úszás oktatás az egyéb szolgáltatásoknál is szerepel? Oda 2.250 eft lett 
betervezve.  
 
Varga Éva pénzügyi ügyintéző: szerintem az óvodavezetővel is meg kell beszélni 
miből lehetne elvenni, mivel ő tudja, hova milyen költség szükségeltetik.  
 
Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna óvodavezető: szeretném, hogy az üzemeltetési 
anyagok beszerzésénél maradjon a betervezett 800 eft, erre az összegre szükségünk 
lesz. Az egyéb szolgáltatásból lehetne még átcsoportosítani 500 eft-ot, mivel idén 
kevesebb a gyerek, tehát az úszás oktatás költsége jóval kevesebb lesz.  
 
Varga Éva pénzügyi ügyintéző: összegezve, akkor a közüzemi díjat 4 millió forintról 
3 millió forintra, az egyéb szolgáltatást 2.250 eft-ról 1.700 eft-ra módosítjuk. A 
módosításokat átcsoportosítjuk az egyéb beruházásokba, a költségvetés végleges 
tárgyalásáig, pedig pontosan kidolgozzuk a tételeket.  
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: javaslatot tesz az óvoda költségvetés tervezetének az 
elfogadására.  
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 
egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

6/2019. (II.15.) számú határozata 
 

Pusztavámi Szivárvány Óvoda 2019. évi költségvetésének tervezetéről 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Pusztavámi Szivárvány Óvoda 2019. évi költségvetésének tervezetéről szóló 
előterjesztést. Javasolja a hozzászólások, módosító javaslatok figyelembe vételével 
elkészíteni a költségvetés végleges tartalmát és azt a képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: ismerteti a bölcsőde 2019. évi költségvetését. 
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a bölcsőde esetében szükség lesz a települési 
önkormányzat támogatására. Nagyságrendileg 2.506.939 Ft támogatásra van 
szüksége a bölcsődének. Polgármester úrral már tárgyaltunk ez ügyben, figyelembe 
veszik a költségvetés tervezésénél. Amennyiben elfogadható, javaslom elfogadásra a 
bölcsőde 2019. évi költségvetés tervezetének elfogadását.  
 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 
egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

7/2019. (II.15.) számú határozata 
 

a Bölcsőde 2019. évi költségvetésének tervezetéről 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének tervezetéről szóló előterjesztést. Javasolja 
az előterjesztés szerinti tartalommal elkészíteni a költségvetés végleges tartalmát és 
azt a képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
 

2./ Általános Iskola 2019 évi 2019. évi költségvetésének előterjesztése  
Előadó: Gerlinger Tibor elnök, Kovács Géza igazgató 

 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: ismerteti az Általános iskola 2019. évi költségvetési 
tervezetét, melyben történtek változások. Fenntartó részről szeretnénk kisebb-
nagyobb fejlesztést eszközölni. Át kellett számolni a költségeket az igazgató úrral. A 
készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjnál 6 millió forint volt betervezve. Kértem a 
gazdasági vezetőt, hogy nézze meg mekkora összeg volt ez az elmúlt években. A 6 
millió forintból át tudtunk csoportosítani 3 millió forintot. Egyéb szolgáltatásból 
elvettünk 400 eft-ot, dologiból 300 eft-ot, informatikánál 200 eft-ot. Így karbantartásra 
1 millió forintot tudtunk átcsoportosítani, felújításra 3.616 eft-ot terveztünk be.  
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Unger Vicky igazgatóhelyettes: kevés tényadattal rendelkezünk, hiszen a tavalyi 
évben négy hónapot láttunk. Biztos vagyok benne, hogy év közben át kell 
csoportosítanunk.  
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: javaslom elfogadásra az Általános iskola 2019. évi 
költségvetési tervezetének az elfogadására.  
 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 
egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

8/2019. (II.15.) számú határozata 
 

az Általános Iskola 2019. évi költségvetésének tervezetéről 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Általános Iskola 2019. évi költségvetésének tervezetéről szóló előterjesztést. Javasolja 
az előterjesztéshez képest tett módosító javaslatok figyelembe vételével a elkészíteni 
a költségvetés végleges tartalmát és azt a képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
 

3. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019 évi költségvetésének 
előterjesztése  
Előadó: Gerlinger Tibor elnök, Varga Éva pénzügyi ügyintéző 

 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: ismerteti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 
évi költségvetési tervezetét. Központi támogatás 1.040.000 forint, a maradvány 
1.076.105 forint, így az összeg, amivel gazdálkodhatunk 2.116.105 forint. A tartalék 
összege 464.164 forint. Egyéb működési bevételhez raktuk a Sváb-bál bevételét 300 
eft-ot.  
 
Krebsz Ferencné PNNÖ képviselő: nem terveztünk kiadást a Sváb-bál esetében. 
Viszont lesznek költségeink. Tomboladíjak, díszítés, ezzel nem számoltunk. Javaslom, 
hogy a tartalék terhére 100 eft-ot tervezzünk be.  
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: szerintem is elfogadható ez a 100 eft. Összességében 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése az intézményekkel együtt 
179.890.688 Ft. Javaslom a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 
költségvetési tervezetének az elfogadását.  
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 
egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

9/2019. (II.15.) számú határozata 
 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezetéről 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezetéről szóló előterjesztést. Javasolja 
az előterjesztéshez képest tett módosító javaslatok figyelembe vételével a elkészíteni 
a költségvetés végleges tartalmát és azt a képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
 

4. 2019. évi nemzetiségi hét programjának megvitatása. 
     Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: részletesen ismerteti a 2019. évi nemzetiségi hét 
programját, mely az óvodát és az általános iskolát is érinti. Zsuzsa szeretném 
megkérdezni tőled, mekkora az az összegre lenne szükségetek, mivel írásos 
formában nem kaptunk igény? 
 
Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna óvodavezető: körülbelül 50 eft-ot szeretnénk kérni. 
Kiegészítésképpen szeretném elmondani, hogy a faluházat szeretnénk megnézni, 
amennyiben erre lehetőség van.  
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: az iskola esetében érkezett támogatási kérelem írásos 
formában, mely a jegyzőkönyv részét képezi. Tájékoztatásul nagyságrendileg 
felsorolom a költségeket: vendéglátás-dekoráció 20.000 forint, koncertre 60.000 forint, 
sütés 20.000 forint, színház, mely az óvodásokkal együtt lesz 50.000 forint. 
Összességében a nemzetiségi hét költsége 200.000 forint. Javaslom a nemzetiségi 
hét programjának, illetve költségének az elfogadását.  
 
 
 
Varga Éva pénzügyi ügyintéző, Skobrák-Fahrner Edit 8.30 perckor elhagyja az 
ülést.  
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 
egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

10/2019. (II.15.) számú határozata 
 

A Német Nemzetiségi Hét költségeiről 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képivelő -testülete a Nemzetiség Hét 
költségeit 200.000 Ft összegben határozza meg, melyből 50.000 Ft felhasználását az 
óvoda, 150.000 Ft felhasználását az iskola részére engedélyezi. 
 
 

5. 2019 évi Sváb-bál előkészületeinek tárgyalása. 
Előadó: Gerlinger Tibor elnök 
 

 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a Sváb-bálra a 
zenekar lefoglalása, díjuknak a kifizetése már a tavalyi évben megtörtént. A díszítésre 
és a tomboladíjakra terveztünk 100 eft-ot, ami rendben van. Javaslom elfogadásra, 
hogy a belépőjegy díja 3000 forint, a tombola ára 200 forint legyen.  
 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 
egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta:   
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

11/2019. (II.15.) számú határozata 
 

A Sváb bálról 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sváb bál 
belépődíját 3.000 Ft/fő, a tombola díját 200 Ft/db összegben határozza meg, továbbá 
tombolatárgyak vásárlására 100.000 Ft összeget biztosít.  
 
 

6./ Erdészek a Vértes Értékeiért Egyesület Együttműködési Megállapodás 
megtárgyalása 
Előadó: Gerlinger Tibor elnök 
 
 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: ismerteti az együttműködési megállapodás részleteit. 
Két megállapodásról van szó. Az egyik egy Ökocentrum kialakítása, a másik a Vércse 
program, mely a hagyományőrző programokat foglalja magába. Év elején egy 
rendezvényprogramot kell megtervezni.  
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Krebsz Ferencné PNNÖ képviselő: az egyik megállapodásban ismételten benne 
vannak az egyesületeink. A különálló egyesületeket a múltkor is kivetettem. Úgy vélem 
ez egy felelősség vállalás, mi nem vállalhatunk helyettük semmit.  
 
dr. Hanák Mária jegyző: részt vettem a megbeszélésen. Csak akkor lehet őket 
kötelezni, ha ők jelentkeztek arra a programba, illetve az év elejei programtervezetben 
benne van.  
 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 
egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

12/2019. (II.15.) számú határozata 
 

Vértes Értékeiért Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Vértes Értékeiért Egyesület által előterjesztett együttműködési megállapodásokat. 
Azokat az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, felhatalmazza az Elnököt az 
aláírásra. 
 

 
7./ Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala 
2019/2020. tanévre felvételi körzetének tervezetének jóváhagyása  

     Előadó: Gerlinger Tibor elnök 
 

 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: javaslom a Kormányhivatal 2019/2020. tanévre 
vonatkozó felvételi körzet tervezetének a jóváhagyását.  
 
 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 2 tagja 
egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

13/2019. (II.15.) számú határozata 
 

 
az iskolai felvételi körzetekről 

 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete állást foglalt a 
Pusztavámon kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének kialakításáról, e 
szerint egyetért a Székesfehérvári Járási Hivatal által megküldött tervezettel, azt 
jóváhagyja. 
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8./ 2019 évi I. féléves munkaterv elfogadása 
Előadó: Gerlinger Tibor elnök 
 
 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: ismerteti a 2019. évi I. féléves munkatervet, melyet 
egyben elfogadásra javasol.   
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

14/2019. (II.15.) számú határozata 
 

A 2019. év I. félévének munkatervéről 
 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019-
es év első félévi munkatervét. 
 

 

9./ A Nemzetiségi Önkormányzat és a Községi Önkormányzat közötti    
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Gerlinger Tibor elnök 
 
 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a tegnapi napon részt 
vett a települési önkormányzat ülésén, ahol a települési önkormányzat nem 
módosította a két intézmény közötti együttműködési megállapodást, ennek 
függvényében változtatás nélkül javasolja elfogadásra az együttműködési 
megállapodást.  
 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 jelen lévő tagja 
egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
15/2019.(II.15.) határozata 

 
A Pusztavám Község Önkormányzat és a Pusztavámi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a 
Pusztavám Község Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodást. 
Módosítását nem tartja szükségesnek, ezért hatályában fenntartja. 
 
 

10./ Adatvédelmi szolgáltatási szerződés megvitatása 
       Előadó: dr. Hanák Mária jegyző 

 
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: átadom a szót dr. Hanák Mária jegyzőasszonynak.  



 

11 

 

 

dr. Hanák Mária jegyző: megküldtem a szerződés tervezetet. A legtöbb 
önkormányzat nem vezette be eddig ezt az adatvédelmi rendszert. Most ott tartunk, 
hogy 5 millió forintig terjedő bírságot szabhatnak ki, ahol nincsen kiépítve az 
adatvédelmi rendszer, nincs kijelölve adatvédelemi felelős. A települési önkormányzat 
is a Hanganov Kft-vel kötött szerződést, már meg is kaptuk, hogy a mi esetünkben ki 
lesz az adatvédelmi felelős, ezt a személyt ők jelölik ki. Az ajánlatot nem kötelező 
elfogadni, de a feladat kötelező, véleményem szerint az ajánlati ár elfogadható.  
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: javaslom elfogadásra a Hanganov Kft adatvédelmi 
szerződésének az elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a szolgáltatási díj három 
felé osztódik: iskola, óvoda, önkormányzat. 
 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 jelen lévő tagja 
egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
16/2019.(II.15.) határozata 

 
Adatvédelmi szolgáltatásról szóló szerződés megkötéséről 

 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Hanganov Kft-vel kötendő adatvédelmi szolgáltatásra irányuló szerződés-tervezetét, 
az abban foglaltakat módosítás nélkül elfogadja. A Képviselő-testület a szolgáltatási 
díjat a három érintett szervezeti egység között egyenlő részben megosztja. 
Felhatalmazza az elnököt a szolgáltatási szerződés aláírására. 
 
 
 

11./ Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása 
            Előadó: dr. Hanák Mária jegyző 
 
 
dr. Hanák Mária jegyző:  Fejér Megyei Kormányhivatal javaslattal élt az 
Önkormányzat működésével kapcsolatosan, konkrétan a jegyzőkönyvek késedelmes 
felterjesztése miatt, illetve észre vételezte, hogy nem volt közmeghallgatás. Ez utóbbi 
nem valós, hiszen az év utolsó testületi ülése közmeghallgatással egybekötött testületi 
ülés volt. Arról kell dönteni, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi 
a javaslatot és hatással lesz arra, hogy a jegyzőkönyvek időben fel legyenek terjesztve.  
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A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 jelen lévő tagja 
egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
17/2019.(II.15.) határozata 

 
A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatáról 

 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/275-1/2019. számú javaslatában foglaltakat. 
1./A Kormányhivatal észrevételét tudomásul veszi, a jövőre nézve törekszik a 
jegyzőkönyvek határidőben történő felterjesztésére. 
2./ A közmeghallgatással kapcsolatosan tett észrevételre tájékoztatásul közli, hogy 
2018. december 7. napján (pénteken) 8.30 kezdettel közmeghallgatással egybekötött 
képviselő-testületi ülést tartott, melyről készült jegyzőkönyvet 2018. december 28. 
napján a Kormányhivatalhoz felterjesztette. 
 
 

1. Egyebek 
Mátyás Pince bérleti kérelmek 
 
 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: ismerteti a pincével kapcsolatos kérelmeket.  
 
Január 12-én Krebsz Bálint, melyről telefonon egyezettünk.  
Március 2-án Angyalné Vida Viktória 
Március 23-án Brázik Egon 
Április 19-én Kocsis Mónika  
 
 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: javasolja az óvoda nyári leállásának jóváhagyását, 
melynek időpontja június 24-július 22.  

 
 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 jelen lévő tagja 
egyhangú 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

 
18/2019.(II.15.) határozata 

 
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodavezető 
javaslatát elfogadva a Szivárvány Óvoda-Mini Bölcsőde nyári zárvatartásának idejét 
2019. június 24.- 2019. július 22. napjáig határozza meg. 

 
 

Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: az általános iskola részéről érkezett egy megkeresés, 
miszerint három nyári táborra szeretnének pályázni. Átadom a szót Unger Vicky 
igazgatóhelyettesnek.  
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Unger Vicky igazgatóhelyettes: három tábort szervez az iskola. Az első a napközis 
tábor, a második a balatonszepezdi tábor, a harmadik az ausztriai nyelvi tábor. A 
táborok teljesen önköltségesek, viszont, ha tudunk támogatást kapni, azzal sok 
családnak tudunk segíteni.  

 
Krebsz Ferencné PNNÖ képviselő: tudomásul vettük a kérelmet érdemben akkor 
tudunk dönteni, ha már látjuk a feladatalapú támogatást.  
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: Fire Prevent Kft tűz- és munkavédelmi szerződéssel 
megkereste az óvodát. 2013-ban kötöttek egy ilyen szerződést, aminek a díja 30 eft. 
2016-ban vettük át az óvodát, akkor kötöttek még egy szerződést, aminek a díja 15 
eft. Az önkormányzat és az óvoda is fizette a költségeket. Jelen pillanatban a Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal szeretne szerződést kötni.  
 
Hortobágyiné Kiss Zsuzsanna óvodavezető: az óvoda szerződése egy hölgy 
nevére szólna.  
 
Krebsz Ferencné PNNÖ képviselő: javaslom, hogy nézzük át a szerződéseket.  
 
Gerlinger Tibor PNNÖ elnök: én is úgy vélem, hogy rendbe kell tenni, ezt a dolgot. 
Véleményem szerint el kell hívni a vállalkozót és meg kell beszélni a részleteket.  
 
Unger Vicky igazgatóhelyettes: tájékoztatásképpen szeretném elmondani, hogy 
bővítésre került az iskola wifi hálózata.  

 
 
 
Más hozzászólás nem volt Gerlinger Tibor elnök az ülést bezárta. 
 
 
      Kmf. 
 
 
 
Gerlinger Tibor    dr. Hanák Mária   Krebsz Ferencné 
  PNNÖ elnök            jegyző      Képviselő, jegyzőkönyv 
                         hitelesítő 
 
 
 
 
 
 


