JEGYZÕKÖNYV
Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata – Maaner Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt
8.30-kor, Mány Község Önkormányzata Hivatalában megtartott nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Fuchs János elnök
Molnos Kőszegi Anita elnök-helyettes
Payer Imre képviselő

Igazoltan távol: Fuchs Orsolya képviselő
dr Majoros Ildikó körjegyző
Jelen van továbbá: Rácz Andrea jegyzőkönyv-vezető
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 3 fő
képviselő megjelent.
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyére javaslom Molnos Kőszegi Anita elnökhelyettes.
A javaslatot a Képviselő-testületből jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja, így a jegyzőkönyv hitelesítő: Molnos Kőszegi Anita elnökhelyettes.
Fuchs János elnök:
A napirendi javaslatot egy napirendi ponttal szeretném kiegészíteni, kérem,
szíveskedjenek elfogadni!
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. 06. 01. –i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
1. Beszámoló a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Nap rendezvényről
2. Döntés Mány Község Önkormányzatával kötendő együttműködés
megállapodás elfogadásáról
3. Döntés a Hársfadombi Általános Iskola német nemzetiségi programjához
nyújtott támogatásról
4. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs János elnök
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A 4 fős Képviselő-testületből jelen lévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
21/2012. (VI.01.) Német Nemzetiségi Határozat
Tárgy: A 2012. 06. 01. –i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
1. Beszámoló a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Nap rendezvényről
2. Döntés Mány Község Önkormányzatával kötendő együttműködés
megállapodás elfogadásáról
3. Döntés a Hársfadombi Általános Iskola német nemzetiségi programjához
nyújtott támogatásról
4. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs János elnök
1. Napirendi pont: Beszámoló a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Nap
rendezvényről
Fuchs János elnök:
Tisztelt Képviselő-testület!
2012. május 26-án megrendezésre került a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Nap, a
Mányi Svábok Egyesülete szervezésében, társrendező a Fejér Megyei Német
Nemzetiségi Önkormányzat és Mány Község Önkormányzata volt.
A Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 710eFt-tal, Mányi Német Nemzetiségi
Önkormányzat 500eFt-tal, a Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége 250e
Ft-tal, valamint egy német érdekeltségű, móri kft. 100eFt-tal támogatta a
rendezvényt.
A nap jelképe idén nem a kitűző volt, hanem egy nyakszalag, III. Fejér Megyei
Német Nemzetiségi Nap 2012. felirattal. Mány Község Önkormányzata ehhez 100eFt
támogatást, a Farmer Center 20eFt támogatást nyújtott. Mindent figyelembe véve
1680eFt állt rendelkezésünkre összesen. Ez igen szűkös keret volt, de sajnos ebből
kellett gazdálkodnunk. Sok segítséget kaptunk így a sok-sok támogató munkával
meg tudtuk szervezni a napot.
A megye, 16 németek lakta településéről és Bodajkról érkeztek fellépők, összesen 839
fő ebből 300 gyermek. A fellépő csoportok létszáma 39 volt.
A program 10 órakor kezdődött a gyermekekkel, majd 11.30-tól ebéd, utána a falu
központjában táncos-zenés felvonulás volt.
Ezt követően Mány Község Polgármestere és a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának elnöke mondott beszédet. Délután a felnőtt csoportok
bemutatója volt, 20 órától pedig a nemzetiségi bál zárta a rendezvényt.
A Mányi Német Nemz Önkormányzat nevében mindenkinek köszönjük a segítséget!
Határozati javaslat
Tárgy: Beszámoló a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Nap rendezvényről
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Mányi Német Nemzetiségi Képviselő-testülete az elnök beszámolóját a Fejér Megyei
Német Nemzetiségi Nap rendezvényről elfogadja.
Határidő: azonnal
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 3 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
22/2012 (VI.01.) Német Nemzetiségi Határozat
Tárgy: Beszámoló a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Nap rendezvényről
Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök
beszámolóját a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Nap rendezvényről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
2. Napirendi pont: Döntés Mány Község
együttműködés megállapodás elfogadásáról

Önkormányzatával

kötendő

Fuchs János elnök:
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. év végén hozott országgyűlési döntések jelentős változást hozta a kisebbségi
önkormányzatok életében. Megváltozott a nevük is, kisebbségiről nemzetiségire. Gyökeres
változásokat hoztak a pénzügyi tárgyú törvények és más jogszabályok változásai.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény kimondja:
„27. § (2) A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi
önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett
helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a
nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik.
A nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. törvény szerint:
„80. § (3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell
a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének
előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési
számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével
kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét
kijelölésével,
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b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi
önkormányzatot
terhelő
ellenjegyzési,
érvényesítési,
utalványozási,
szakmai
teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését,
c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási
kötelezettségeket,
d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének
rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.
(4) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni
kell, hogy a jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő –
megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi
önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
(5) Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a
bizottságok működése, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a
kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is.
81. § (1) Az e törvény által meghatározott nemzetiségi jogok, különösen a kollektív
nyelvhasználat, oktatás, nevelés, hagyományápolás és kultúra, a helyi sajtó, az
esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás és a szociális ellátás kérdéskörében a nemzetiségi
lakosságot e minőségében érintő helyi önkormányzati határozatot a képviselő-testület csak
az e lakosságot képviselő települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a területi
nemzetiségi önkormányzat egyetértésével alkothatja meg.
A fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt
együttműködési megállapodást megtárgyalni, és határozati javaslatomat elfogadni
szíveskedjék.

Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak Mány Község
Önkormányzatával a kötendő együttműködési megállapodása
Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
jóváhagyja a Mány Község Önkormányzatával kötendő együttműködési
megállapodást.
Egyben felhatalmazza az elnököt, hogy a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
nevében a megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
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 3 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
23/2012 (VI.01.) Német Nemzetiségi Határozat
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Tárgy: A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak Mány Község
Önkormányzatával a kötendő együttműködési megállapodása
Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
jóváhagyja a Mány Község Önkormányzatával kötendő együttműködési
megállapodást.
Egyben felhatalmazza az elnököt, hogy a
Önkormányzat nevében a megállapodást aláírja.

Mányi

Német

Nemzetiségi

Határidő: azonnal
Felelős: elnök
3. Napirendi pont: Döntés a Hársfadombi Általános Iskola német nemzetiségi
programjához nyújtott támogatásról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Hársfadombi Általános Iskola író-olvasó találkozót szervezett egy Mo-n élő német
írónő, Burghart Klára részvételével. Az iskola kérte, hogy a Mányi Német
Nemzetiségi Önkormányzat támogassa a rendezvény lebonyolítását. Tekintettel arra,
hogy a költségvetés során már terveztük az iskola nemzetiségi programjainak anyagi
támogatását, megelőlegeztem a rendezvény lebonyolításához 40.000,-Ft-ot.
Kérem, a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a Hársfadombi Általános Iskola német nemzetiségi programjához
nyújtott támogatásról
Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Hársfadombi Általános Iskola német nemzetiségi programjához 40.000,-Ft, azaz
negyvenezer forint támogatást nyújt.
Határidő: azonnal
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 3 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
24/2012 (VI.01.) Német Nemzetiségi Határozat
Tárgy: Döntés a Hársfadombi Általános Iskola német nemzetiségi programjához
nyújtott támogatásról
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Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a Hársfadombi Általános Iskola német nemzetiségi programjához 40.000,-Ft, azaz
negyvenezer forint támogatást nyújt.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

4. Bejelentések
Fuchs János elnök:
Annyit szeretnék elmondani, hogy szombaton június 2-ára meghívást kaptunk a
móri Rozmaring Tánccsoport 20 éves fennállásának alkalmából.
Előkészítés alatt áll a Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében, egy nyári
rendezvénysorozat, melyet szeretnénk havi 2 alkalommal megrendezni ehhez
keresünk szponzorokat.
Kérdezem, hogy van-e még bárkinek egyéb bejelenteni valója?
Ha nincs, megköszönöm a képviselők, és a jelenlevők megjelenését, és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését 9 óra 17 perckor bezárom.

K. m. f.

Fuchs János
elnök

Molnos Kőszegi Anita
jkv.hitelesítő
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