JEGYZÕKÖNYV
Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata – Maaner Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. Február 11-én, délelőtt
8.30-kor, Mány Község Önkormányzata Hivatalában megtartott nyilvános ülésén.
Jelen vannak: Fuchs János elnök
Molnos Kőszegi Anita elnök-helyettes
Fuchs Orsolya képviselő
Payer Imre képviselő
Dr Majoros Ildikó körjegyző
Jelen van továbbá: Rácz Andrea jegyzőkönyvvezető
A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők száma: 0 fő.
Fuchs János elnök:
Üdvözlöm a megjelenteket, az ülést megnyitom.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 4 fős Képviselő-testületből 4 fő
képviselő megjelent.
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyére javaslom Molnos Kőszegi Anita elnökhelyettest.
A javaslatot a Képviselő-testületből jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja, így a jegyzőkönyv hitelesítő: Molnos Kőszegi Anita elnökhelyettes.
Fuchs János elnök:
Kérem a Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot
az alábbiak szerint szíveskedjenek elfogadni.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. 02. 11. –i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
1.
2.
3.
4.
5.

Elnök beszámolója a két ülés között eltelt időszakról
A 2012. évi költségvetés megtárgyalása
Döntés Nacsa Debóra nyelvvizsga támogatás ügyében
Döntés az önállóan nyitandó bankszámla feletti rendelkezési jogosultságról
Bejelentések

Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs János elnök
A 4 fős Képviselő-testületből jelen lévő 4 fő képviselő 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
3/2012. (II.11.) Német Nemzetiségi Határozat
Tárgy: A 2012. 02. 11. –i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
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1. Elnök beszámolója a két ülés között eltelt időszakról
2. A 2012. évi költségvetés megtárgyalása
3. Döntés Nacsa Debóra nyelvvizsga támogatás ügyében
4. Döntés az önállóan nyitandó bankszámla feletti rendelkezési jogosultságról
5. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs János elnök
1. Napirendi pont: Elnök beszámolója a két ülés között eltelt időszakról
Fuchs János elnök:
Tisztelt Képviselő-testület!
Elsőként egy szomorú hírt kell bejelentenem, hogy Schmidt úr a Fejér Megyei Német
Önkormányzat elnöke hosszantartó betegségég után, karácsony másnapján elhunyt.
A sváb hagyományoknak megfelelően nem vittünk koszorút, mert az 2-3 nap alatt
tönkre ment volna, és a család sokkal nagyobb hasznát veszi, ha pénzzel támogatjuk
a temetési költségeket, ezért Mórra, ahol gyűjtést szerveznek a család számára, el
fogunk juttatni 5000,-Ft-ot.
2012. január 1-től hatályba lépett a nemzetiségi törvény, sok feladatot jelent ez a
közeljövőben, ilyen például az önálló számlanyitási kötelezettségünk, illetve az új
adószám kérése.
Három alkalommal tárgyaltam Sperger Antalnéval, mint tudjuk ő lett, Stertner Attila
lemondását követően, a Fejér Megyei Területi Német Önkormányzat elnöke.
Megerősítettük, hogy a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Napot Mányon szervezzük.
Csütörtökön este tájékoztattak arról, hogy a Megyei sajnos csak 500eFt-tal támogatja
a rendezvény lebonyolítását. Kicsit csalódott vagyok, hiszen mi egy felajánlást
tettünk, ha már az előző település anyagi okokból visszamondta, de nem tartom túl
sportszerűnek, hogy ezek után ugyanannyi pénzt kapunk, mint 2 évvel ezelőtt, akkor
amikor mindannyian tudjuk, hogy milyen áremelkedések voltak az elmúlt
időszakban.
Január 28-án megrendeztük a hagyományos Sváb Bált, ezúton is szeretném
megköszönni a Tánccsoport közreműködését.
Röviden ennyit szerettem volna elmondani, kérem a Képviselő-testületet, hogy a
beszámolót elfogadni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
Tárgy: Az elnök beszámolójának elfogadása
Mányi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök beszámolóját
az előző időszakban végzett munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
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Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e észrevételük, illetve javaslatuk a
határozati javaslattal kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
A 4 fős testületből jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
4/2012 (II.11.) Német Nemzetiségi Határozat
Tárgy: Az elnök beszámolójának elfogadása
A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök
beszámolóját az előző időszakban végzett munkájáról elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
2. Napirendi pont: A 2012. évi költségvetés megtárgyalása
Fuchs János elnök:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az új költségvetés tervezési szabályok miatt nem elegendő a költségvetési rendelet
meghozatala, hanem:
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint:
„29. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi
társulás, és a jogi személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet,
határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint:
„3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és
annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a
beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír
esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval
kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing
futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
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e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói
félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki
repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett
fedezeti betétek, és azok összege.
45. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati
hozzájárulás részletszabályait, valamint a 10. § (3) bekezdésében meghatározott saját
bevételek körét,
10. § (3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető
ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott
évi saját bevételeinek 50%-át.”
A fentiek alapján tehát az alább határozat meghozatala is szükséges, mielőtt a
költségvetési rendeletet tárgyalná a Tisztelt Képviselő-testület.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat – Maaner Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung bevételeiről, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, a
költségvetési évet követő három évre várható összegéről
A
Mányi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
–
Maaner
Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.
§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege az
előterjesztéshez csatolt táblázat szerint alakul.
Határidő: folyamatos
Felelős: elnök
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e észrevételük, illetve javaslatuk a
határozati javaslattal kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk!
A 4 fős testületből jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
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5/2012 (II.11.) Német Kisebbségi Határozat
Tárgy:
A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat – Maaner Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung bevételeiről, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségek, a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat – Maaner Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja,
hogy a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási
tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege az
előterjesztéshez csatolt táblázat szerint alakul.
Határidő: folyamatos
Felelős: elnök
A nemzetiségi önkormányzat költségvetését határozattal - továbbra is a
nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete fogadja el. A költségvetési határozati
javaslatot 2012. február 13-áig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

Szöveges tájékoztató 2012. évi költségvetéshez
A lent hivatkozott törvényhely az elemi költségvetés jóváhagyását teszi ez elnök
feladatává. Ez azt jelenti, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete elfogadja az éves költségvetést, amely legalább kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban készül, és ennek alapján készíti el az önkormányzati hivatal
gazdasági szervezete az elemi szintű (részletes) költségvetést, amelyet az elnök hagy'
jóvá a költségvetési határozat elfogadását követő 30 napon belül. Az elemi költségvetés
táblái már megtalálhatók a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján.
Az államháztartási jogszabályi környezet változása jelentősen átalakította a helyi
nemzetiségi önkormányzatok jogállását, gazdálkodási státuszát.
Legfontosabb jogszabályok:
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
2011. évi CXXV. törvény az államháztartásról (Áht.)
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
(Ávr.)
Jogi személyként törzskönyvi nyilvántartással, önálló adószámmal, fizetési
számlával és önálló költségvetéssel kell rendelkezni. A gazdálkodási feladatokat
(tervezéstől a beszámoláson át és az ellenőrzésig) a települési önkormányzat
önkormányzati hivatala látja el. Megváltoztak továbbá a gazdálkodás során a
kötelezettségvállalás és utalványozás szabályai is.
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Az új nemzetiségi törvény a települési önkormányzattal kapcsolatos viszonyt rendezi
azzal, hogy meghatározza a jelenleg hatályos együttműködési megállapodás
felülvizsgálatát illetve új együttműködési megállapodás megkötését 2012. június 1.
napjáig. A nemzetiségi törvény előírja az együttműködési megállapodás kötelező
tartalmi elemeit, amelyet természetesen a szerződő felek a helyi kialakult elemekkel –
a jogszabályi keretek mellett – szabadon bővíthetnek (önkormányzati feladatátadás,
támogatás módja, stb.).
A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetés alapján gazdálkodó szervezetként
önállóan állapítja meg éves költségvetését, az nem épül be a települési önkormányzat
költségvetésébe.
A két önkormányzat költségvetési kapcsolatát a jövőben a helyi önkormányzati
működési vagy programtámogatások illetve a meglévő, vagy kötendő feladat-ellátási
megállapodás pénzügyi lebonyolítása (támogatás, pénzeszköz átadás, stb.) jelenti.
Mivel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27.§ (1)-(2) bekezdései
szerint a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésére ugyanazok azok az
előírások vonatkoznak, mint a települési önkormányzatokra és a tervezési feladatait
a települési önkormányzat önkormányzati hivatala.
Igazodva a 2011.11.24.-én elfogadott költségvetési koncepciónkhoz, mely szerint,
- A korábbi évekhez hasonlóan, továbbra is fenntartjuk a tanulmányi ösztöndíjakat.
- Támogatást nyújtunk a településünkön működő német hagyományőrző
kultúrcsoportoknak, valamint támogatjuk az iskolai és az óvodai német nemzetiségi
rendezvényeket.
- A Rákóczi út elején a kőkereszt elmosódott német nyelvű feliratozását helyreállítjuk
- A Mányi Svábok Egyesületével közösen megrendezzük a 2012. évi Fejér Megyei
Német Nemzetiségi Napot
- Támogatást nyújtunk a Leimen Ház energiatakarékossági és fűtéskorszerűsítési
munkáinak elvégzéséhez.
- Tervezzük a Leimen Ház Nonprofit Kft-től fenntartásra és működtetésre átvenni a
helytörténeti gyűjteményt.
- Támogatjuk a Német Nemzetiségi Játszóház és a Mány Svábok Egyesülete
nemzetiségi programjait
Javaslom, hogy nézzük át az előterjesztéshez csatolt táblázatot a bevételekről és
kiadásokról.
Bevétel:
209e Ft állami támogatás
300eFt önkormányzati Támogatás Mány Község Önkormányzatától
1336eFt előző évről áthozott pénz
Összesen 1845eFt-tal gazdálkodhatunk 2012. évben.
Kiadás:
Dologi kiadásra 125eFt-ot gondoltam, ide tartozik pl., ha koszorút kell rendelni stb.
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Támogatásértékű kiadások: jelenleg 3 fő jár nemzetiségi iskolába, akik a tanulmányi
átlaguk alapján kaphatnak ösztöndíjat
Fuchs Orsolya képviselő:
Mennyi a határ, ami fölött jár az ösztöndíj?
Fuchs János elnök:
Ha jól emlékszem 3-as átlag fölött lehet benyújtani.
Fuchs Orsolya képviselő:
Az nagyon kevés, az azt jelenti, hogy 2-esei vannak.
Fuchs János elnök:
Javaslom, hogy nézzünk utána, mert most magam sem vagyok biztos a dologban,
illetve, ha mégis így van, akkor módosítanunk kell a feltételeket.
Lebonyolítás jellegű kiadásokra (nemzetiségi nap, iskolai rendezvény stb.) 600eFt-ot
számoltam. Én azért számítok a feladatalapú támogatásra is, melyről csak augusztus
15 után fogunk tudni bármit is.
Általános tartaléknak 200eFt gondolok elkülöníteni, céltartaléknak pedig a múzeum
átvételéhez 500eFt-ot.
Az 1845eFt összegű bevétel és a felsorolt kiadások alapján az alábbi javaslatot
teszem:
Határozati javaslat:
Tárgy: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata
Nationalitätenselbstverwaltung 2012. évi költségvetése

–

Maaner

Deutsche

Mányi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzata
–
Maaner
Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §
(1) bekezdése alapján 2012. évi költségvetésével kapcsolatban megállapítja, hogy
költségvetési hiánnyal nem rendelkezik. Úgy határoz, hogy a finanszírozási célú
pénzügyi műveletekről mindig a Képviselő-testület dönt.
Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a negyedéves költségvetési módosításait minden
negyedévet követő 30 napon belül határozza meg.
Rendkívüli módosítást igénylő esetekben felhatalmazza az Elnököt a költségvetéstől
eltérő döntésre, amelyről a következő ülésen az Elnök köteles beszámolni, illetve a
negyedéves módosítás időpontjában a költségvetés módosítását kezdeményezni.
A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata – Maaner Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung 2012. évi költségvetését az előterjesztéshez csatolt
táblák szerint fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: elnök
11/7

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e észrevételük, illetve javaslatuk a
határozati javaslattal kapcsolatosan?Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
A 4 fős testületből jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
6/2012 (II.11.) Német Kisebbségi Határozat
Tárgy: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata
Nationalitätenselbstverwaltung 2012. évi költségvetése

–

Maaner

Deutsche

Mányi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzata
–
Maaner
Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
26. § (1) bekezdése alapján 2012. évi költségvetésével kapcsolatban megállapítja, hogy
költségvetési hiánnyal nem rendelkezik. Úgy határoz, hogy a finanszírozási célú
pénzügyi műveletekről mindig a Képviselő-testület dönt.
Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a negyedéves költségvetési módosításait
minden negyedévet követő 30 napon belül határozza meg.
Rendkívüli módosítást igénylő esetekben felhatalmazza az Elnököt a költségvetéstől
eltérő döntésre, amelyről a következő ülésen az Elnök köteles beszámolni, illetve a
negyedéves módosítás időpontjában a költségvetés módosítását kezdeményezni.
A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata – Maaner Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung 2012. évi költségvetését az előterjesztéshez csatolt
táblák szerint fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: elnök
3. Napirendi pont: Döntés Nacsa Debóra nyelvvizsga támogatás ügyében
Fuchs János elnök:
Tisztelt Képviselő-testület!
Nacsa Debóra 2065 Mány Rákóczi Ferenc u. 19/A. szám alatti lakos német
nyelvvizsga ösztöndíj pályázatot nyújtott be, mellékelve a középfokú, „C” típusú
nyelvvizsga bizonyítványát. Javaslom, hogy részére a jelenleg érvényben lévő
7/2009. (IX.09.) Német ÖH sz. határozat alapján, egyszeri 10.000,-Ft támogatást
állapítsunk meg.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem.
Határozati javaslat:
Tárgy: Nacsa Debóra nyelvvizsga támogatása
A
Mányi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
–
Maaner
Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 7/2009.
(IX.09.) Német ÖH számú határozata alapján, Nacsa Debóra 2065 Mány Rákóczi
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Ferenc u. 19/A szám alatti lakos részére, a középfokú, „C” típusú nyelvvizsga
megszerzésére 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint egyszeri támogatást állapít meg.
Határidő: 2012.02.29.
Felelős: Fuchs János elnök
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e észrevételük, illetve javaslatuk a
határozati javaslattal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
A 4 fős testületből jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
7/2012 (II.11.) Német Kisebbségi Határozat
Tárgy: Nacsa Debóra nyelvvizsga támogatása
A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata – Maaner Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 7/2009.
(IX.09.) Német ÖH számú határozata alapján, Nacsa Debóra 2065 Mány Rákóczi
Ferenc u. 19/A szám alatti lakos részére, a középfokú, „C” típusú nyelvvizsga
megszerzésére 10.000,-Ft azaz Tízezer forint egyszeri támogatást állapít meg.
Határidő: 2012.02.29.
Felelős: Fuchs János elnök

4. Napirendi pont: Döntés az önállóan nyitandó bankszámla feletti rendelkezési
jogosultságról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Njtv. 133. §-a szerint a nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát
vezet. Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy a kisebbségi önkormányzatok által
használt
és
települési önkormányzatok számlájához kapcsolódó un. alszámla
vezetésének lehetősége megszűnik, és önálló fizetési számlával kell rendelkeznie a
nemzetiségi önkormányzatnak.
A Njtv. 159. § (6) bekezdése ugyanakkor arról rendelkezik, hogy a nemzetiségi
önkormányzat 2013. január l-jétől vezetteti választása szerint a Kincstárnál vagy más
pénzforgalmi szolgáltatónál a számláját. Ebből következik, hogy 2012. évben nincs
választási lehetősége a nemzetiségi önkormányzatnak.
A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját 2012. évben az
államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (2) bekezdése szerint csak a helyi
önkormányzat által választott számlavezetőnél vezetheti.
A számlanyitást 2012. január 31-ig indítani szükséges, a feladatot a gazdálkodási
feladatot ellátó önkormányzati hivatalnak kell elvégeznie, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 147. § (1) bekezdése
alapján.
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A fizetési számla megnyitásával, a korábbi számla megszüntetésével
kapcsolatos feladatokat az önkormányzati hivatal végzi el, a nemzetiségi
önkormányzat elnökének közreműködésével.
A számlanyitásról, illetve az alszámla megszüntetéséről nem kell külön testületi
határozatot hozni, mivel a jogszabályokat kell végrehajtani a nemzetiségi
önkormányzatnak illetve az önkormányzat hivatalának.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem:
Határozati javaslat:
Tárgy: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata – Maaner
Nationalitätenselbstverwaltung számlakezelőinek meghatározása

Deutsche

Mányi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzata
–
Maaner
Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Raiffeisen
Bank Zrt-nél nyitandó bankszámlájának aláírói:
Első helyen:
1. Fuchs János elnök akadályoztatása esetén, Molnos Kőszegi Anita
elnökhelyettes
Második helyen:
2. Mány Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján, dr
Majoros Ildikó körjegyző, akadályoztatása esetén Rácz Andrea szervezési ügyintéző
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e észrevételük, illetve javaslatuk a
határozati javaslattal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
A 4 fős testületből jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
8/2012 (II.11.) Német Kisebbségi Határozat
Tárgy: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata – Maaner
Nationalitätenselbstverwaltung számlakezelőinek meghatározása
Mányi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzata
–
Maaner
Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testülete úgy határoz,
Raiffeisen Bank Zrt-nél nyitandó bankszámlájának aláírói:

Deutsche

Deutsche
hogy az

Első helyen:
1. Fuchs János elnök akadályoztatása esetén, Molnos Kőszegi Anita elnökhelyettes
Második helyen:
2. Mány Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján, dr
Majoros Ildikó körjegyző, akadályoztatása esetén Rácz Andrea szervezési
ügyintéző

5. Napirendi pont: Bejelentések
Fuchs János elnök:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e bármilyen bejelenteni valójuk?
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Ha nincs, akkor nekem annyi lenne, hogy körvonalazódott a Fejér Megyei Német
Nemzetiségi nap időpontja, előre láthatólag Pünkösd szombatján, 2012. május 26-án
lesz megtartva.
Molnos Kőszegi Anita képviselő:
Idén is lesz táncos tábor?
Fuchs János elnök:
Tervezzük, hogy legyen, reméljük, hogy kapunk hozzá támogatást és meg tudjuk
rendezni.
Molnos Kőszegi Anita képviselő:
Ha van pontos dátum, akkor azt nekem feltétlenül tudnom kell, hogy a
munkahelyemen úgy tudjam a szabadságomat intézni.
Fuchs János elnök:
Utána kellene nézni, hogy milyen pályázattal tudunk pénzhez jutni.
Szeretném, ha lenne játszóház is a Kató néni vezetésével.
Molnos Kőszegi Anita képviselő:
Lehet, hogy Nacsa Debórát is bele lehetne vonni. Milyen korosztálynak szánjuk a
játszóházat?
Fuchs János elnök:
Óvodásoknak és kisiskolásoknak 4. osztályig bezárólag.
És még egy dolog, a Magyarországi Ének-Zenei-Tánckarok Országos Tanácsa február
25-én tartja a soron következő ülését.
Kérdezem, hogy van-e még bárkinek egyéb bejelenteni valója?
Ha nincs, megköszönöm a képviselők, és a jelenlevők megjelenését, és a Német
Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését 9 óra 42 perckor bezárom.

K. m. f.

Fuchs János
elnök

Molnos Kőszegi Anita
jkv.hitelesítő
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