JEGYZÕKÖNYV
Készült:
Mányi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
–
Maaner
Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2013. január 30-án, 16 órakor, Mány
Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Fuchs János elnök
Molnos Kőszegi Anita elnökhelyettes
Fuchs Orsolya képviselő

Igazoltan távol: Payer Imre képviselő
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 elnökhelyettest.
A javaslatot a Képviselő-testületből jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, így a jegyzőkönyv hitelesítő: Molnos Kőszegi Anita elnök-helyettes.
Fuchs János elnök:
Amennyiben a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban nincs javaslat, vagy
észrevétel, kérem, szíveskedjenek a napirendi javaslatot elfogadni!
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. 01. 30. –i képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
1. Napirendi pont: Az elnök beszámolója
2. Napirendi pont: A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének elfogadása
3. Napirendi pont: Együttműködési Megállapodás módosítása
4. A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve
5. Döntés a doni harcokban hősi halált halt, mányi katonákról való megemlékezésen
történő koszorúzásról
6. Kérelem a Szent István utca végén állítandó kereszt elhelyezésével kapcsolatosan
7. Véleménynyilvánítás a nemzetiségi oktatás körzethatáraival kapcsolatosan.
8. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs János elnök
A 4 fős Képviselő-testületből jelen lévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

1/2013. (I.30.) Német Nemzetiségi Határozat
Tárgy: A 2013. 01. 30. –i képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
1. Napirendi pont: Az elnök beszámolója
2. Napirendi pont: A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének elfogadása
3. Napirendi pont: Együttműködési Megállapodás módosítása
4. A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve
5. Döntés a doni harcokban hősi halált halt, mányi katonákról való megemlékezésen
történő koszorúzásról
6. Kérelem a Szent István utca végén állítandó kereszt elhelyezésével kapcsolatosan
elhelyezésével kapcsolatosan.
7. Véleménynyilvánítás a nemzetiségi oktatás körzethatáraival kapcsolatosan.
8. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs János elnök
1. Napirendi pont: Az elnök beszámolója
Fuchs János elnök:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt másfél hónap eseményeit tekintve röviden csak annyit szeretnék elmondani, hogy
a karácsonyi ünnepkörben megtartott rendezvények jól sikerültek, a gyermekek örömére
megtartottuk a Mikulás ünnepséget, az adventi hétvégéket.
Január második szombatján, többek között a mi javaslatunkra, Erdei Ferenc egy nagyszabású
gála keretében átvette a kitüntetést.
Január 19-én Sváb Bált tartottunk, melyről biztonsággal állíthatom, hogy az elmúlt három év
legsikeresebb Sváb Bálja volt. Mindhárom tánccsoportunk fellépett ezen a rendezvényen,
magas színvonalú előadást nyújtottak a vendégek számára.
Január folyamán 2 alkalommal is megbeszélést tartottunk a Fejér Megyei Német
Önkormányzatok Szövetségével a 2013. évi finanszírozásokkal, teendőkkel kapcsolatosan.
A költségvetésünkkel kapcsolatosan is többször egyeztettem a Hivatal dolgozóival, nagy
segítséget kaptam Hopka Rita pénzügyi vezetőtől és Peringerné Ildikótól.
Röviden ennyit szerettem volna elmondani, kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
van-e valakinek valamilyen hozzászólni valója?
Amennyiben nincs, kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
Határozati javaslat
Tárgy: Az elnök beszámolójának elfogadása
A
Mányi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
–
Maaner
Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testülete az elnök beszámolóját 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:
2/2013(I.30.) Német Nemzetiségi Határozat
Tárgy: Az elnök beszámolójának elfogadása
Mányi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzata
–
Maaner
Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testülete az elnök beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

2. Napirendi pont: A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének elfogadása
Fuchs János elnök:
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségi önkormányzat költségvetését határozattal - továbbra is a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete fogadja el. A költségvetési határozati javaslatot 2013.
február 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
Szöveges tájékoztató 2013. évi költségvetéshez
A lent hivatkozott törvényhely az elemi költségvetés jóváhagyását teszi az elnök
feladatává. Ez azt jelenti, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete
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.
Legfontosabb jogszabályok:
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)
A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetés alapján gazdálkodó szervezetként önállóan
állapítja meg éves költségvetését, az nem épül be a települési önkormányzat költségvetésébe.
Mivel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (1)-(2) bekezdése szerint a
helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésére ugyanazok azok az előírások
vonatkoznak, mint a települési önkormányzatokra és a tervezési feladatait a települési
önkormányzat önkormányzati hivatala, jelenleg Mányi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
2013 évi pénzmaradványunk: 1.379.000.- Ft. Feladatalapú támogatásra pályázni fogunk, de
ez a bevétel bizonytalan, azzal tervezni nem lehet. Tavaly közel ötszázezer forint került
megállapításra a német nemzetiségi önkormányzat számára.
Mivel az elképzelésekhez képest kevés pénz áll rendelkezésünkre, nagyon meg kell nézni
mire költjük, ezért a kiadásokkal kapcsolatban nagyon óvatos tervezésre van szükség.

A fentiek után általános tartalékunk 39.000,-Ft lesz.
A költségvetés tervezési szabályok miatt nem elegendő a költségvetési határozat
meghozatala, hanem:
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint
„29. § (3) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a 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, átvállalás 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,
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) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő
Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a
költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő
előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja
során várható törlesztések összegét.”
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 alábbi határozat meghozatala is szükséges, mielőtt a költségvetési
rendeletet tárgyalná a Tisztelt Képviselő-testület.

Határozati javaslat:

Tárgy: A bevételekről, 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
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 a határozat melléklete szerint. (A melléklet a
jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A fentiek miatt, a korábban elfogadott költségvetési koncepció alapján az alábbi
költségvetési javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
Határozati javaslat:
Tárgy: a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetése
A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. 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.
Személyi ösztönzés céljából történő kifizetés nem adható.
A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
költségvetését az alábbi táblák szerint fogadja el.

Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata
– Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
1. melléklet az …/2013. (…….) önkormányzati határozathoz
Megnevezés
(a)
1. Működési bevételek

Eredeti
előirányzat (b)
30

2.Intézményi működési bevétel
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.
4. Áfa bevételek, visszatérülések
5. Hozam- és kamatbevételek
6. Támogatások

30
0

7. Önk. költségvetési támogatása
8. Előző évi ktgvetési visszatérülés
9. Felhalmozási és tőke jellegű bev.

0

10.Tárgyi eszk.,immat. javak ért.
11. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei
12. Pénzügyi befektetések bevételei
13. Támogatásértékű bevételek
14. Tám.értékű működési bevételek

222
222

15. Tám.értékű felhalmozási bevételek
16. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

17. Működési célú pénzeszk. átvétel
18. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel
19. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel,
alap- és váll. tev. közötti elszámolások
20. Költségvetési hiány belső fin. szolg.
pénzforgalom nélküli bevétel
21. Előző évek pénzmaradvány igénybev.
22. Előző évek váll. maradvány igénybev.
23. Értékpapírok értékesítésének bevétele
24. Kötvények kibocsátásának bevétele
25. Hitelek

0
1 379
1 379
0
0
0

Módosított
előirányzat (c)

Teljesítés (d)

e Ft-ban
% a módosított
előirányzathoz
viszonyítva (e)

26. .Működési célú hitelek
27. Fejlesztési célú hitelek
28. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 631

29. Személyi juttatások
30. Munkaadót terhelő járulék
31. Dologi és egyéb folyó kiadások

322

32. Speciális célú tám. (szoc.segély, ell pb j.)

170

33. Támogatás értékű kiadás
34. Lebonyolítási célú kiadás

800

35. Beruházási kiadások
36. Felújítási kiadások
37. Általános tartalék

39

38. Céltartalék

300

39. Hitel törlesztés
40. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás
41. KIADÁS ÖSSZESEN

1 631

2. melléklet az …./2013. (…….) önkormányzati határozathoz
Beruházási kiadások
2013.
eFt-ban
Megnevezés
(a)

1.
2. Beruházási kiadás összesen

Eredeti
előirányzat (b)

Módosított
előirányzat ( c )

Teljesítés (d)

% a mód. előir.-hoz visz. (e)

0

0

0

0

3. melléklet az …./2013. (…….) önkormányzati határozathoz
Felújítási kiadások
2013.
eFt-ban
Megnevezés
(a)

1.
2. Felújítási kiadások összesen

Eredeti előirányzat
(b)

Módosított
előirányzat ( c)

Teljesítés (d)

% a mód. előir.-hoz visz. (e)

0

0

0

0

4. melléklet az …./2013. (……..) önkormányzati határozathoz
2013-2015. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg
Megnevezés (a)
1. Intézményi működési bevétel
2. Önk. költségvetési támogatása
3. Támogatás értékű működési bevétel
4. Véglegesen átvett műk. célú pénzeszk.
5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybev.
6. Forgatási célú értékpapír
7. Működési célú hitel
8. Előző évi pénzmaradvány
8. Működési bevétel összesen
9. Személyi juttatás
10. Munkaadókat terhelő járulék
11. Dologi és egyéb folyó kiadás
12. Működési célú pénzeszköz átadás
13. Támogatás értékű működési kiadás
14. Speciális célú támogatás
15. Működési célú kölcsönök nyújtása
16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése
17. Általános tartalék
18. Céltartalék
19. Működési kiadás összesen
20. Önk. felh. és tőke jell. bevétele
21. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
22. Támogatás értékű felh. bevétel
23. Felhalmozási célú áfa visszat.
24. Fejlesztési célú hitel
25. Pénzmaradvány

eFt-ban
2015 (d)
50

2013 (b)
30

2014 ( c)
50

222

215

215

1 379
1 631

200
465

200
465

322
800

265
200

265
200

465

465

170

39
300
1 631

26. Felhalmozási bevétel összesen
27. Felhalmozási kiadások
28. Felújítási kiadások
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
30. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
31. Hosszú lejáratú hitel kamata
32. Céltartalék
33. Felhalmozási kiadás összesen
34. BEVÉTEL ÖSSZESEN
35. KIADÁS ÖSSZESEN

0

0

0

0
1 631
1 631

0
465
465

0
465
465

5. melléklet az …/2013. (…...) önkormányzati határozathoz
2013. évi költségvetési létszámkeret
fő

1. Nemzetiségi Önkormányzat
2. Összesen

Eredeti létszám (a)
Főállású
(b)
Egyéb (c )
0
0
0
0

Módosított létszám (d)
Főállású
(e)
Egyéb (f)

6. melléklet az …/2013. (…..) önkormányzati határozathoz
2013. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
eFt-ban
Bevétel (a)
1. Intézményi működési bevétel

Eredeti
Előirányzat
(b)

Teljesítés
(d)

Kiadás (e)
19. Személyi juttatás

222

21. Dologi és egyéb folyó kiadás

322

22. Működési célú pénzeszköz átadás

800

20. Munkaadókat terhelő járulék

4. Véglegesen átvett műk. c. pénzeszk.
5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybevét.

23. Támogatás értékű működési kiadás

6. Forgatási célú értékpapír

24. Speciális célú támogatás

7. Működési célú hitel

25. Működési célú kölcsönök nyújtása

8. Pénzmaradvány

1 379

28. Céltartalék
1 631

170

26. Rövid lejáratú hitel visszafizetése
27. Általános tartalék

9. Működési bevétel összesen

Eredeti
előirányzat
(f)

30

2. Önk. költségvetési támogatása
3. Támogatás értékű működési bevétel

Módosított
előirányzat
(c)

29. Működési kiadás összesen

10. Önk. felh. és tőke jell. bevétele

30. Felhalmozási kiadások

11. Véglegesen átvett felh. célú pénzeszk.

31. Felújítási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

32. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

13. Támogatás értékű felh. bevétel

33. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

14. Kötvény kibocs. bevétele

34. Hosszú lejáratú hitel kamata

15. Fejlesztési célú hitel

35. Céltartalék

39
300
1 631

16. Pénzmaradvány
17. Felhalmozási bevétel összesen
18. BEVÉTEL ÖSSZESEN

0
1 631

36. Felhalmozási kiadás összesen
37. KIADÁS ÖSSZESEN

0
1 631

Módosított
előirányzat
(g)

Teljesítés (h)

7. melléklet az …/2013. (…….) önkormányzati határozathoz
Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve
2013
eFt-ban
Megnevezés (a)

Január
(b)

Február (c )

1. Működési bevételek

Március
(d)

Április (e)

Máju
s (f)

7

Június
(g)

Július
(h)

Augusztus
(i)

8

Szepte
mber (j)

Októbe
r (k)

Novemb Decemb
er (l)
er (m)

7

8

2. Költségvetési támogatások
3. Felhalmozási és tőke jellegű
bevétel

30
0
0

4. Támogatásértékű bevétel
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
6. Tám.kölcsönök, visszatér.,
értékpapír ért., kibocs. bev.
7. Ktgvetési hiány belső
finanszírozása

Összesen (n)

222

222
0
0

1 379

1 379

8. Értékpapír értékesítés

0

9. Kötvények kibocsátása

0

10. Hitelek

0

11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 379

0

7

222

0

8

0

0

7

0

0

8

1631

12. Személyi juttatások

0

13. Munkaadót terhelő járulék

0

14. Dologi és egyéb folyó kiadások
15. Speciális célú tám.
(szoc.segély)

156

155

170

16. Támogatás értékű kiadás
17. Lebonyolítási célú kiadás
18. Fejlesztési kiadások

156

155

622
170
0

800

800
0

19. Felújítási kiadások

0

20. Általános tartalék

39

39

21.. Céltartalék

0

22. Hiteltörlesztés
23. Kölcsönök nyújtása, értékp.
kiadás

0
0

24. KIADÁS ÖSSZESEN

0

0

156

800

0

155

0

0

326

0

0

194

1 631

25. TÖBBLET / HIÁNY

1 379

1 379

1 230

652

652

505

505

505

186

186

186

0

0

8. melléklet az …/2013. (…….) önkormányzati határozathoz
Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei
2013.
eFt-ban

Kedvezményezett (a)
1.
2. Összesen

Megnevezés (b)

Szerződés szerinti
összeg (c )

2012. december
31.-én fennálló
tartozás (d)

2013
(e)

2014
(f)

2015
(g)

2016 (h)

0

0

0

0

0

9. melléklet az …../2012. (…...) önkormányzati határozathoz
Közvetett támogatások
2013.
eFt-ban
Megnevezés (a)
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése
2. Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése
3. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből
nyújtott kedvezmény, mentesség
4.Egyéb kedvezmény, elengedés
5. Összesen

Összeg (b)
0
0
0
0
0

10. melléklet az …./2013. (…….) önkormányzati határozathoz
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok
2013.
eFt-ban
Megnevezés (a)
1. Kötelező feladatok
Nemzetiségi Önkormányzat működtetése
2012. évi kötváll-lal. terhelt támogatás
2. Önként vállalt feladatok
Ösztöndíj program
Rendezvények, szervezetek támogatása
3. Állami (államigazgatási) feladatok
5. Összesen

Összeg (b)
661
361
300
970
170
800
0
1 631

11. melléklet az …./2013. (…...) önkormányzati határozathoz
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok
2013.
eFt-ban
Projekt azonosító (a)
(b)
Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

(d)

(e)

(c )
Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

(f)

(g)

(h)

(i)

1. Támogatásértékű bevételek
2. Pénzforgalom nélküli bevétel
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

4. Személyi juttatások
5. Munkaadót terhelő járulék
6. Dologi és egyéb folyó kiadások
7. KIADÁS ÖSSZESEN

12. melléklet az …/2013. (…….) önkormányzati határozathoz
Címrend (bevételek)
2013.
eFt-ban
Fejezet (a)
1. Nemzetiségi Önkormányzat

Cím (b)
1. Nemzetiségi Önkormányzat

Alcím (c)
1. Működési bevételek
2. Költségvetési támogatások
3. Felhalmozási és tőke jellegű bev.
4. Támogatásértékű bevételek
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
6. Tám.kölcsönök, visszatér.,
igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti
elszámolások

7.. Költségvetési hiány belső fin. szolg.
pénzforgalom nélküli bevétel
8. Értékpapírok értékesítésének
bevétele
9. Kötvények kibocsátásának bevétele
10. Hitelek

13. melléklet az …/2013. (…….) önkormányzati határozathoz
Címrend (kiadások)

2013.
eFt-ban
Fejezet (a)
1. Nemzetiségi Önkormányzat

Cím (b)
1. Nemzetiségi Önkormányzat

Alcím (c)
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulék
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Speciális célú tám. (szoc.segély)
5. Támogatás értékű kiadás
6. Lebonyolítási célú kiadás
7. Fejlesztési kiadások
8. Felújítási kiadások
9. Általános tartalék
10. Céltartalék
11. Hitel törlesztés
12. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás

Határidő: folyamatos
Felelős: elnök
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e észrevételük, illetve javaslatuk az 1. határozati
javaslattal kapcsolatosan?
Amennyiben nincs több kérdés, kérem, szavazzunk!
A 4 fős testületből jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
3/2012 (I.30.) Német Nemzetiségi Határozat

Tárgy: A bevételekről, 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 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 a határozat melléklete szerint. (A melléklet a
jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e észrevételük, illetve javaslatuk az 2. határozati
javaslattal kapcsolatosan?
Amennyiben nincs több kérdés, kérem, szavazzunk!
A 4 fős testületből jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
4/2012 (I.30.) Német Nemzetiségi Határozat

Tárgy: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. 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.
Személyi ösztönzés céljából történő kifizetés nem adható.
A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
költségvetését az alábbi táblák szerint fogadja el.

Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata
– Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
1. melléklet az 4/2013. (I.30.) önkormányzati határozathoz
Megnevezés
(a)
1. Működési bevételek

Eredeti
előirányzat (b)
30

2.Intézményi működési bevétel
3. Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.
4. Áfa bevételek, visszatérülések
5. Hozam- és kamatbevételek
6. Támogatások

30
0

7. Önk. költségvetési támogatása
8. Előző évi ktgvetési visszatérülés
9. Felhalmozási és tőke jellegű bev.

0

10.Tárgyi eszk.,immat. javak ért.
11. Önk. sajátos felh. és tőkebevételei
12. Pénzügyi befektetések bevételei
13. Támogatásértékű bevételek
14. Tám.értékű működési bevételek

222
222

15. Tám.értékű felhalmozási bevételek
16. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

17. Működési célú pénzeszk. átvétel
18. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel
19. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel,
alap- és váll. tev. közötti elszámolások
20. Költségvetési hiány belső fin. szolg.
pénzforgalom nélküli bevétel
21. Előző évek pénzmaradvány igénybev.
22. Előző évek váll. maradvány igénybev.
23. Értékpapírok értékesítésének bevétele
24. Kötvények kibocsátásának bevétele
25. Hitelek

0
1 379
1 379
0
0
0

26. .Működési célú hitelek
27. Fejlesztési célú hitelek
28. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 631

29. Személyi juttatások
30. Munkaadót terhelő járulék
31. Dologi és egyéb folyó kiadások

322

32. Speciális célú tám. (szoc.segély, ell pb j.)

170

33. Támogatás értékű kiadás
34. Lebonyolítási célú kiadás

800

Módosított
előirányzat (c)

Teljesítés (d)

e Ft-ban
% a módosított
előirányzathoz
viszonyítva (e)

35. Beruházási kiadások
36. Felújítási kiadások
37. Általános tartalék

39

38. Céltartalék

300

39. Hitel törlesztés
40. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás
41. KIADÁS ÖSSZESEN

1 631

2. melléklet az 4/2013. (I.30.) önkormányzati határozathoz
Beruházási kiadások
2013.
eFt-ban
Megnevezés
(a)

1.
2. Beruházási kiadás összesen

Eredeti
előirányzat (b)

Módosított
előirányzat ( c )

Teljesítés (d)

% a mód. előir.-hoz visz. (e)

0

0

0

0

3. melléklet az 4/2013. (I.30.) önkormányzati határozathoz
Felújítási kiadások
2013.
eFt-ban
Megnevezés
(a)

1.
2. Felújítási kiadások összesen

Eredeti előirányzat
(b)

Módosított
előirányzat ( c)

Teljesítés (d)

% a mód. előir.-hoz visz. (e)

0

0

0

0

4. melléklet az 4/2013. (I.30.) önkormányzati határozathoz
2013-2015. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg
Megnevezés (a)
1. Intézményi működési bevétel
2. Önk. költségvetési támogatása
3. Támogatás értékű működési bevétel
4. Véglegesen átvett műk. célú pénzeszk.
5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybev.
6. Forgatási célú értékpapír
7. Működési célú hitel
8. Előző évi pénzmaradvány
8. Működési bevétel összesen
9. Személyi juttatás
10. Munkaadókat terhelő járulék
11. Dologi és egyéb folyó kiadás
12. Működési célú pénzeszköz átadás
13. Támogatás értékű működési kiadás
14. Speciális célú támogatás
15. Működési célú kölcsönök nyújtása
16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése
17. Általános tartalék
18. Céltartalék
19. Működési kiadás összesen
20. Önk. felh. és tőke jell. bevétele
21. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
22. Támogatás értékű felh. bevétel
23. Felhalmozási célú áfa visszat.
24. Fejlesztési célú hitel
25. Pénzmaradvány
26. Felhalmozási bevétel összesen
27. Felhalmozási kiadások
28. Felújítási kiadások
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
30. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

eFt-ban
2015 (d)
50

2013 (b)
30

2014 ( c)
50

222

215

215

1 379
1 631

200
465

200
465

322
800

265
200

265
200

39
300
1 631

465

465

0

0

0

170

31. Hosszú lejáratú hitel kamata
32. Céltartalék
33. Felhalmozási kiadás összesen
34. BEVÉTEL ÖSSZESEN
35. KIADÁS ÖSSZESEN

0
1 631
1 631

0
465
465

0
465
465

5. melléklet az 4/2013. (I.30.) önkormányzati határozathoz
2013. évi költségvetési létszámkeret
fő

1. Nemzetiségi Önkormányzat
2. Összesen

Eredeti létszám (a)
Főállású
(b)
Egyéb (c )
0
0
0
0

Módosított létszám (d)
Főállású
(e)
Egyéb (f)

6. melléklet az 4/2013. (I.30.) önkormányzati határozathoz
2013. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
eFt-ban
Bevétel (a)
1. Intézményi működési bevétel

Eredeti
Előirányzat
(b)

Módosított
előirányzat
(c)

Teljesítés
(d)

Kiadás (e)

Eredeti
előirányzat
(f)

30

19. Személyi juttatás

222

21. Dologi és egyéb folyó kiadás

322

4. Véglegesen átvett műk. c. pénzeszk.

22. Működési célú pénzeszköz átadás

800

5. Tám. kölcsönök visszatér., igénybevét.

23. Támogatás értékű működési kiadás

2. Önk. költségvetési támogatása
3. Támogatás értékű működési bevétel

20. Munkaadókat terhelő járulék

6. Forgatási célú értékpapír

24. Speciális célú támogatás

7. Működési célú hitel

25. Működési célú kölcsönök nyújtása

8. Pénzmaradvány

9. Működési bevétel összesen

1 379

1 631

170

26. Rövid lejáratú hitel visszafizetése
27. Általános tartalék

39

28. Céltartalék

300

29. Működési kiadás összesen

10. Önk. felh. és tőke jell. bevétele

30. Felhalmozási kiadások

11. Véglegesen átvett felh. célú pénzeszk.

31. Felújítási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

32. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

13. Támogatás értékű felh. bevétel

33. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

14. Kötvény kibocs. bevétele

34. Hosszú lejáratú hitel kamata

15. Fejlesztési célú hitel

35. Céltartalék

1 631

16. Pénzmaradvány
17. Felhalmozási bevétel összesen
18. BEVÉTEL ÖSSZESEN

0
1 631

36. Felhalmozási kiadás összesen
37. KIADÁS ÖSSZESEN

0
1 631

Módosított
előirányzat
(g)

Teljesítés (h)

7. melléklet az 4/2013. (I.30.) önkormányzati határozathoz
Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve
2013
eFt-ban
Megnevezés (a)

Január
(b)

Február (c )

1. Működési bevételek

Március
(d)

Április (e)

Máju
s (f)

7

Június
(g)

Július
(h)

Augusztus
(i)

8

Szepte
mber (j)

Októbe
r (k)

Novemb Decemb
er (l)
er (m)

7

8

2. Költségvetési támogatások
3. Felhalmozási és tőke jellegű
bevétel

30
0
0

4. Támogatásértékű bevétel
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
6. Tám.kölcsönök, visszatér.,
értékpapír ért., kibocs. bev.
7. Ktgvetési hiány belső
finanszírozása

Összesen (n)

222

222
0
0

1 379

1 379

8. Értékpapír értékesítés

0

9. Kötvények kibocsátása

0

10. Hitelek

0

11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 379

0

7

222

0

8

0

0

7

0

0

8

1631

12. Személyi juttatások

0

13. Munkaadót terhelő járulék

0

14. Dologi és egyéb folyó kiadások
15. Speciális célú tám.
(szoc.segély)

156

155

170

16. Támogatás értékű kiadás
17. Lebonyolítási célú kiadás

156

155

622
170
0

800

800

18. Fejlesztési kiadások

0

19. Felújítási kiadások

0

20. Általános tartalék

39

39

21.. Céltartalék

0

22. Hiteltörlesztés
23. Kölcsönök nyújtása, értékp.
kiadás

0
0

24. KIADÁS ÖSSZESEN

0

0

156

800

0

155

0

0

326

0

0

194

1 631

25. TÖBBLET / HIÁNY

1 379

1 379

1 230

652

652

505

505

505

186

186

186

0

0

8. melléklet az 4/2013. (I.30.) önkormányzati határozathoz
Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei
2013.
eFt-ban

Kedvezményezett (a)
1.
2. Összesen

Megnevezés (b)

Szerződés szerinti
összeg (c )

2012. december
31.-én fennálló
tartozás (d)

2013
(e)

2014
(f)

2015
(g)

2016 (h)

0

0

0

0

0

9. melléklet az 4/2013. (I.30.) önkormányzati határozathoz
Közvetett támogatások
2013.
eFt-ban
Megnevezés (a)
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése
2. Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése
3. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből
nyújtott kedvezmény, mentesség
4.Egyéb kedvezmény, elengedés
5. Összesen

Összeg (b)
0
0
0
0
0

10. melléklet az 4/2013. (I.30.) önkormányzati határozathoz
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok
2013.
eFt-ban
Megnevezés (a)
1. Kötelező feladatok
Nemzetiségi Önkormányzat működtetése
2012. évi kötváll-lal. terhelt támogatás
2. Önként vállalt feladatok
Ösztöndíj program
Rendezvények, szervezetek támogatása
3. Állami (államigazgatási) feladatok
5. Összesen

Összeg (b)
661
361
300
970
170
800
0
1 631

11. melléklet az 4/2013. (I.30.) önkormányzati határozathoz
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok
2013.
eFt-ban
Projekt azonosító (a)
(b)
Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

(d)

(e)

(c )
Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

(f)

(g)

(h)

(i)

1. Támogatásértékű bevételek
2. Pénzforgalom nélküli bevétel
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

4. Személyi juttatások
5. Munkaadót terhelő járulék
6. Dologi és egyéb folyó kiadások
7. KIADÁS ÖSSZESEN

12. melléklet az 4/2013. (I.30.) önkormányzati határozathoz
Címrend (bevételek)
2013.
eFt-ban
Fejezet (a)
1. Nemzetiségi Önkormányzat

Cím (b)
1. Nemzetiségi Önkormányzat

Alcím (c)
1. Működési bevételek
2. Költségvetési támogatások
3. Felhalmozási és tőke jellegű bev.
4. Támogatásértékű bevételek
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
6. Tám.kölcsönök, visszatér.,
igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti
elszámolások
7.. Költségvetési hiány belső fin. szolg.
pénzforgalom nélküli bevétel
8. Értékpapírok értékesítésének
bevétele
9. Kötvények kibocsátásának bevétele
10. Hitelek

13. melléklet az 4/2013. (I.30.) önkormányzati határozathoz
Címrend (kiadások)
2013.
eFt-ban
Fejezet (a)
1. Nemzetiségi Önkormányzat

Cím (b)
1. Nemzetiségi Önkormányzat

Alcím (c)
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulék
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Speciális célú tám. (szoc.segély)
5. Támogatás értékű kiadás
6. Lebonyolítási célú kiadás
7. Fejlesztési kiadások
8. Felújítási kiadások
9. Általános tartalék
10. Céltartalék
11. Hitel törlesztés
12. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás

Határidő: folyamatos
Felelős: elnök
3. Napirendi pont: Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Fuchs János elnök:

Tisztelt Képviselő-testület!
Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak jelenleg is van együttműködési
megállapodása Mány Község Önkormányzatával.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerint:
„80. § (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi
önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot,
valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok
ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A
megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén
az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a
megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.”
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 Mányi Közös Önkormányzati Hivatal létrejötte és az egyéb jogszabályváltozások
egyébként is indokolnák az együttműködési megállapodás módosítását, ezért az
időközben létrejött változásokat is figyelembe véve módosított együttműködési
megállapodást készítettük el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt
együttműködési megállapodást megtárgyalni, és határozati javaslatomat elfogadni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mány Község Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás
Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
jóváhagyja a Mány Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás

felülvizsgálata
eredményeképpen
létrejött,
az
előterjesztéshez
csatolt
együttműködési megállapodást.
Egyben felhatalmazza az elnököt, hogy Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
nevében a megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e észrevételük, illetve kérdésük a határozati
javaslattal kapcsolatosan?
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk!
A 4 fős testületből jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
5/2013 (I.30.) Német Nemzetiségi Határozat

Tárgy: A Mány
megállapodás

Község

Önkormányzatával

kötendő

együttműködési

Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
jóváhagyja a Mány Község Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata eredményeképpen létrejött, az előterjesztéshez
csatolt együttműködési megállapodást.
Egyben felhatalmazza az elnököt, hogy Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
nevében a megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

4. Napirendi pont: A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testületének 2013. évi munkaterve
Fuchs János elnök:

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott munkatervre
vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
Tárgy: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi
munkaterve
Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott számú, évi legalább 4 ülést
tart.

A képviselő-testületi ülések kezdő időpontja lehetőség szerint: Az adott hónap
harmadik szerda 16 óráig.
I. 2013. január
Napirendi pontok:
1. A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
megtárgyalása és elfogadása
2. A 2013. évi munkaterv elfogadása
3. Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Végrehajtásáért felelős: elnök
II. 2013. március
Napirendi pontok:
1. A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
döntéshozatala 2013. évi kulturális rendezvényekről
2. A 2012. évi költségvetési beszámoló
3. A Pünkösdi Familien Music
4. 2014. évi költségvetési koncepció
Felelős: elnök
III. 2013. szeptember
Napirendi pontok:
1. Mány Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedéves
teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése.
2. A 2014. évi képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása.
3. A német nemzetiségi nyelvet oktató intézmények vezetőinek meghallgatása
Felelős: elnök

IV. 2013. november
Napirendi pont:
1. 2014. évi munkaterv elfogadása

2. Döntés a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó rendezvények támogatásával
kapcsolatosan
KÖZMEGHALLGATÁS
– a falu német nemzetiséghez tartozó lakossága közérdekű javaslatainak,
felvetéseinek meghallgatása és megvitatása,
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:
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Tárgy: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi
munkaterve
Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott számú, évi legalább 4 ülést
tart.
A képviselő-testületi ülések kezdő időpontja lehetőség szerint: Az adott hónap
harmadik szerda 16 óráig.
I. 2013. január
Napirendi pontok:
1. A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
megtárgyalása és elfogadása
2. A 2013. évi munkaterv elfogadása
3. Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Végrehajtásáért felelős: elnök
II. 2013. március
Napirendi pontok:
1. A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
döntéshozatala 2013. évi kulturális rendezvényekről
2. A 2012. évi költségvetési beszámoló
3. A Pünkösdi Familien Music
4. 2014. évi költségvetési koncepció

Felelős: elnök
III. 2013. szeptember
Napirendi pontok:
1. Mány Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedéves
teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése.
2. A 2014. évi képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása.
3. A német nemzetiségi nyelvet oktató intézmények vezetőinek meghallgatása
Felelős: elnök

IV. 2013. november
Napirendi pont:
1. 2014. évi munkaterv elfogadása
2. Döntés a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó rendezvények támogatásával
kapcsolatosan
KÖZMEGHALLGATÁS
– a falu német nemzetiséghez tartozó lakossága közérdekű javaslatainak,
felvetéseinek meghallgatása és megvitatása,
Felelős: elnök
5.Napirendi pont: Döntés a Kitörési Emlékműnél tartandó megemlékezésen való
koszorúzásról
Fuchs János elnök:

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. február 9-én ismét megrendezésre kerül, az immár hagyománnyá váló
ünnepség, melyen megemlékezünk a doni harcokban hősi halált halt, Mányról
bevonult katonákról, valamint a budapesti ostromgyűrűt áttörő, Mány községig
eljutott katonákról.
A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat minden évben hivatalosan is részt vesz
a megemlékezésen, mely keretében koszorút helyezünk el a Kitörési Emlékműnél.
Kérem ezért, hogy a koszorú megrendelésével járó kiadások fedezetére az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a Kitörési Emlékműnél tartandó megemlékezésen való koszorúzásról
Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a a Kitörési
Emlékműnél tartandó megemlékezésen történő koszorúzásra 5000,-Ft, azaz ötezer
keretet biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e észrevételük, illetve javaslatuk a határozati
javaslattal kapcsolatosan?
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk!
A 4 fős testületből jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint határoz:
7/2013. (I.30.) Német Nemzetiségi Határozat

Tárgy: Döntés
koszorúzásról

a

Kitörési

Emlékműnél

tartandó

megemlékezésen

való

Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Kitörési Emlékműnél tartandó megemlékezésen történő koszorúzásra 5000,-Ft,
azaz ötezer keretet biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
6.Napirendi pont: Kérelem a Szent István utcában állítandó kereszt elhelyezésével

kapcsolatosan
Fuchs János elnök:
Tisztelt Képviselő-testület!
Régóta tervezzük, hogy a Szent István u. végén keresztet állít a Mányi Német Nemzetiségi
Önkormányzat. Ahhoz, hogy Mány közterületén elhelyezhessük ezt a keresztet engedélyt
kell kérnünk Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testületétől.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem:
Határozati javaslat:

Tárgy: Kérelem a Szent István utcában állítandó kereszt elhelyezésével kapcsolatosan

Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
felhatalmazza az elnököt, hogy Mány Község Önkormányzatához kérelmet nyújtson
be a Szent István utcában állítandó kereszt elhelyezésével kapcsolatosan.

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:
8/2013. (I.30.) Német Nemzetiségi Határozat

Tárgy: Kérelem a Szent István utcában állítandó kereszt elhelyezésével
kapcsolatosan
Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
felhatalmazza az elnököt, hogy Mány Község Önkormányzatához kérelmet
nyújtson be a
Szent
István utcában állítandó kereszt elhelyezésével
kapcsolatosan.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
7. Napirendi pont:
kapcsolatosan.

Véleménynyilvánítás

a

nemzetiségi

oktatás

körzethatáraival

Fuchs János elnök:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fejér Megyei Kormányhivatal levélben tmegkeresett bennünket, mert a 2011.évi CXC.
Törvény (Nkt.) 50.§ (8) bekezdése szerint, a Kormányhivatalnak be kell szerezni az érintett
önkormányzat véleményét az iskolák felvételi körzethatárával kapcsolatosan.
Ezért kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Tárgy: Véleménynyilvánítás a nemzetiségi oktatás körzethatáraival kapcsolatosan.

Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
egyetért a Fejér Megyei Kormányhivatal által felkínált, az eddigi gyakorlaton nem
változtató körzethatárral.
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:
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Tárgy: Véleménynyilvánítás a nemzetiségi oktatás körzethatáraival kapcsolatosan.
Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
egyetért a Fejér Megyei Kormányhivatal által felkínált, az eddigi gyakorlaton nem
változtató körzethatárral.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

8. Napirendi pont: Bejelentések
Fuchs János elnök:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e bejelenteni valójuk?
Molnos-Kőszegi Anita elnök-helyettes:
Én csak annyit szeretnék bejelenteni, hogy idén a harmonika tábor augusztus 4-11-ig
kerül megrendezésre Gánton.
Fuchs János elnök:
Február 9-én a Területi Német Önkormányzat szervezésében Fejér Megyei Sváb Bál
lesz, melyre minket is szeretettel várnak. Nemzetiségi Önkormányzatunk
természetesen részt vesz a rendezvényen, hozzájárulásként 7000,- Ft értékben
tombolatárgyat viszünk magunkkal.
Fuchs Orsolya képviselő:
Elég rosszul jön ki, mert ugyanezen a napon, több helyen is tartanak Sváb Bált,
például Pusztavámra is kaptunk meghívót.

Fuchs János elnök:
Igen, ez sajnos nem túl szerencsés.
Itt szeretném megemlíteni azt is, hogy március 31-én a mányi Művelődési Házban Locsoló
Bál lesz, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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 17 óra 05 perckor bezárom.

K. m. f.

Fuchs János
elnök

Molnos-Kőszegi Aníta
jkv. hitelesítő

