HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
Szám:…../2018/HID
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 8. 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Hidegkút, Fő utca 67/A.
Jelen voltak:
Vörös Józsefné
Vászics-Mayer Adrienn
Henn Bianka
Bárány Péter

elnök
elnökhelyettes
tag
jegyző

I. Napirend előtt:
Vörös Józsefné megállapította az ülés határozatképességét, mivel a
megválasztott 3 testületi tag közül 3 fő jelen volt. Vászics-Mayer Adrienn
képviselőt javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Vászics-Mayer Adriennt a
képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül
jegyzőkönyv hitelesítőnek választotta.
Vörös Józsefné elnök ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A
napirenddel a Képviselő-testület egyhangúan egyetértett.
Elfogadott napirend:
1. Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
elfogadása
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
2. Beszámoló a 2017. működési támogatás, felhasználásáról, elszámolásáról
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
3. Beszámoló a 2016. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról,
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elszámolásáról.
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
4. Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat és Hidegkút Község
Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata, módosítása, elfogadása
Előterjesztő Vörös Józsefné elnök
5. Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évre vonatkozó munkatervének elfogadása
Előterjesztő Vörös Józsefné elnök
6. Döntés a kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára elfogadásáról
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
7. Javaslat támogatási szerződés kötésére a Padányi Bíró Márton Katolikus
Gyakorlóiskola Tótvázsonyi Tagiskolájával, és a Hajnal Óvodával
Előterjesztő Vörös Józsefné elnök
8. Beszámoló a Karácsonyi ünnepségen történő részvételről, a Christkindl
kiállítás templomban történő elhelyezéséről
Előterjesztő Vörös Józsefné elnök
9. Beszámoló a Vöröstón megrendezésre került megyei Christkindl kiállítás
megnyitóján történő részvételről
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
10.Javaslat a Németországba történő kitelepítés 70. évfordulójának
megemlékezésére.
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
11.Javaslat az óvodás farsang támogatására
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
12.Javaslat a nyugdíjas farsang támogatására
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
13.Javaslat a német miséről, és az egyházzenei koncertről készült felvétel az
érdeklődők részére történő lejátszásáról
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
14.Javaslat Borsos Dominika részére a Landesrat által szervezett
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harmonikatáborban való részvétel támogatására
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
15.Döntés a Kitelepítés 70. évfordulójának megünnepléséről
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
16.Döntés a Hidegkúti Nemzetiségi dalkör támogatásáról
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
17.Egyéb ügyek
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
II. Napirendek tárgyalása
1. Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné elnök: Az előterjesztésben is megállapításra került, hogy az
Önkormányzatnak a jogszabályban lévő saját bevétellel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
Vörös Józsefné elnök, szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, az írásos
előterjesztés szerinti tartalommal.
Jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma:3 fő
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
1/2018. (II.8.) határozata
Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § bekezdése alapján
a helyi önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatnak és a társulásnak
legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban kell
megállapítania a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott
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jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási
törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a Stabilitási tv.
45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételekkel, valamint a Stabilitási tv. 3. §
(1)
bekezdés
szerinti
adósságot
keletkeztető
ügyleteiből
eredő
kötelezettségekkel.
Felelős:

Vörös Józsefné elnök

Határidő:

2018. február 15.

Vörös Józsefné: a nemzetiségi önkormányzat 782 000 Ft működési célú
költségvetési támogatásban részesül, melyet dologi kiadásra kívánunk
felhasználni, beruházás nem került tervezésre.
Vörös Józsefné elnök, szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, az írásos
előterjesztés szerinti tartalommal.
Jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma:3 fő
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
2/2018. (II.8.) határozata
a 2018. évi költségvetéséről
A Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi
Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi pénzügyi
tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.
1. § A határozat hatálya
A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
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(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetését
782 000 Ft
782 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel1
- ebből működési(hiány,többlet)
felhalmozási
(hiány,többlet)

állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását
jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat
egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2/1. és 2/2.
mellékletek szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási
kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a 3. melléklet
szerint állapítja meg.
(5) Az
Önkormányzat
adósságot
keletkeztető
ügyletekből
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4.melléklet részletezi.

és

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az
5. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a
6. melléklet részletezi.
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a
7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléklet
szerint állapítja meg.
3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési
megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
1

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.
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4. § Az előirányzatok módosítása
(1) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok
között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév
kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni
a költségvetési határozat módosítását.
(4) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési
határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a
tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése függetlenített belső ellenőr és
belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért,
működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a
felelős.
(2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a
függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
6. § Záró és vegyes rendelkezések
A költségvetési határozat 2018. január 1-én lép hatályba.
Felelős: Vörös Józsefné elnök, Bárány Péter jegyző
Határidő: 2018. február 15.
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2. Beszámoló a 2017. működési
elszámolásáról
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök

támogatás,

felhasználásáról,

Vörös Józsefné elnök: ez tartalmazza a 2017. évi 782.000 Ft felhasználását.
Vörös Józsefné elnök szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, az írásos előterjesztés szerinti tartalommal.
Jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
3/2018. (II.8.) határozata
Beszámoló elfogadásáról a 2017. működési támogatás,
felhasználásáról, elszámolásáról
A Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat döntött beszámoló
elfogadásáról a 2017. működési támogatás, felhasználásáról, elszámolásáról.
Felelős: Vörös Józsefné elnök
Határidő: azonnal
3. Beszámoló a 2016. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról,
elszámolásáról.
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné elnök: az idén a 2016. évi feladatalapú támogatás
felhasználásáról kellett elszámolást adni, ami 850.014 Ft volt.
Vörös Józsefné elnök szavazásra bocsátotta határozati javaslatát a 2016. évi
feladatalapú támogatás felhasználásáról, elszámolásáról.
Jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
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HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
4/2018. (II.8.) határozata
Beszámoló elfogadásáról a 2016. évi feladatalapú támogatás
felhasználásáról, elszámolásáról
A Hidegkút Német Nemzetiségi döntött Beszámoló elfogadásáról a 2016. évi
feladatalapú támogatás felhasználásáról, elszámolásáról
Felelős: Vörös Józsefné elnök
Határidő: azonnal
4. Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat és Hidegkút Község
Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata, módosítása, elfogadása
Előterjesztő Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné elnök: a jogszabály módosulása miatt volt szükség pontosításra,
az első pontba belekerült a harmadik bekezdés, mely szerint a belső ellenőrzést
is biztosítják részünkre, továbbá a 3 pont d) bekezdésben történt változás,
valamint az e) pontba került módosítás.
Vörös Józsefné elnök szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, az előterjesztés
szerinti tartalommal.
Jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
5/2018. (II.8.) határozata
Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat és Hidegkút Község
Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata, módosítása, elfogadása
Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút Képviselő - testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése
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alapján Hidegkút Község Önkormányzatának megkötött megállapodást
felülvizsgálta és Hidegkút Község Önkormányzatának egyetértésével az írásos
előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút Képviselő - testülete felkéri Vörös
Józsefné elnököt, hogy a testület döntéséről Hidegkút Község Önkormányzat
polgármesterét tájékoztassa.
Felelős: Vörös Józsefné elnök
Határidő: azonnal
5. Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évre vonatkozó
munkatervének elfogadása
Előterjesztő Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné elnök ismertette az írásos előterjesztés tartalmát, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Vörös Józsefné elnök, szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, az írásos
előterjesztés szerinti tartalommal.
Jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma:3 fő
Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HIDEGKÚT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
6/2018. (II.8.) határozata
Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút Képviselő – testülete 2018. évi
munkatervének meghatározásáról
Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút Képviselő – testülete megtárgyalta
a „Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút Képviselő-testülete 2018. évi
munkatervének meghatározása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút Képviselő–testülete a határozat
1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút Képviselő–testületének 2018. évi munkatervét.
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2. A Képviselő–testület felkéri a jegyzőt, hogy a végleges munkatervet a Képviselő-testület tagjainak, valamint az érintetteknek küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Bárány Péter jegyző
6. Döntés a kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára elfogadásáról
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné elnök: az előző évekhez képest változatlanul a Nemesvámosi
Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és az egyházi
fenntartásban működő veszprémi székhelyű Padányi Bíró Márton Római
Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola – Tótvázsonyi
Tagiskolája szerepel a véleményezésbe, mint körzethatár.
Vörös Józsefné elnök szavazásra bocsátotta határozati javaslatát az írásbeli
előterjesztés szerinti tartalommal.
Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő
határozatot:
HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
7/2018. (II.08.) határozata
a kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzetének
véleményezéséről
Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút Képviselő – testülete megtárgyalta
„A kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzetének
véleményezése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút Képviselő – testülete a kötelező felvételt biztosító Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola és az egyházi fenntartásban működő veszprémi székhelyű Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Szak10

gimnázium és Általános Iskola – Tótvázsonyi Tagiskolája felvételi körzetével egyetért.
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút Képviselő-testülete felkéri
Vörös Józsefné elnököt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a határozat
megküldésével tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályát.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős:
Vörös Józsefné elnök
7. Javaslat támogatási szerződés kötésére a Padányi Bíró Márton
Katolikus Gyakorlóiskola Tótvázsonyi Tagiskolájával, és a Hajnal
Óvodával
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné elnök: javaslom, hogy az idén is kössünk együttműködési
támogatást a Hajnal Óvoda és Bölcsődével, valamint a Padányi Bíró Márton
Katolikus Gyakorlóiskola Tótvázsonyi Tagiskolájának Te Jövődért
Alapítványával. A feladatalapú támogatás függvényében döntünk a későbbiek
során az összegről.
Jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő
Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HIDEGKÚT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
8/2018. (II.8.) határozata
a Hajnal Óvoda és Bölcsődével való támogatási szerződés kötéséről
Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút döntött támogatási szerződés
kötéséről a Hajnal Óvoda és Bölcsődével.
A képviselő-testület meghatalmazza Vörös Józsefné elnököt a támogatási
megállapodás aláírására.
Felelős: Vörös Józsefné elnök
Határidő: azonnal
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Jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő
Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HIDEGKÚT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
9/2018. (II.8.) határozata
Támogatási szerződés kötéséről a Te Jövődért Alapítvánnyal
Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút döntött a Te Jövődért
Alapítvánnyal való támogatási szerződés kötéséről.
A képviselő-testület meghatalmazza az elnököt a támogatási megállapodás
aláírására.
Felelős: Vörös Józsefné elnököt
Határidő: azonnal
8. Beszámoló a Karácsonyi ünnepségen történő részvételről,
Christkindl kiállítás templomban történő elhelyezéséről
Előterjesztő Vörös Józsefné elnök

a

Vörös Józsefné elnök szavazásra bocsátja és javasolja a szóbeli beszámoló
elfogadását a Karácsonyi ünnepségen történő részvételről, továbbá a Christkindl
kiállítás templomban történő elhelyezéséről.
Jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő
határozatot:
HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
10/2018. (II.8.) határozata
beszámoló elfogadásáról Karácsonyi ünnepségen történő részvételről, a
Christkindl kiállítás templomban történő elhelyezéséről
12

Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút egyhangúan elfogadja a
beszámolót Karácsonyi ünnepségen történő részvételről, a Christkindl kiállítás
templomban történő elhelyezéséről.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Vörös Józsefné elnök

9. Beszámoló a Vöröstón megrendezésre került megyei Christkindl
kiállítás megnyitóján történő részvételről
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné: Vöröstón megrendezésre került megyei Christkindl kiállítás
megnyitóján Márkó, Kislőd, Magyarpolány, Úrkút, Bánd, Herend és Városlőd
Christkindl hagyományait megörökítő kiállítások nyíltak, minden település
készített Christkindl ruhába öltöztetett babákat és kiállítási anyagot. Fellépett a
Városlődi dalkör és a kislődi Christkindl csoport. A megyei nemzetiségi
önkormányzat elnöke Heilig Ferenc elmondta, hogy készül egy Christkindl
album a hét résztvevő falu Christkindl-jei bemutatásával.
Vörös Józsefné elnök szavazásra bocsátja, és javasolja elfogadásra a szóbeli
előterjesztés szerinti tartalommal a Vöröstón megrendezésre került megyei
Christkindl kiállítás megnyitóján történő részvételről szóló beszámolót.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
11/2018. (II.8.) határozata
Vöröstón megrendezésre került megyei Christkindl kiállítás megnyitóján
történő részvételről
Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút döntött a Vöröstón megrendezésre
került megyei Christkindl kiállítás megnyitóján történő részvételről szóló
beszámoló elfogadásáról.
Felelős: Vörös Józsefné elnök
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Határidő: folyamatos
10.Javaslat a Németországba történő kitelepítés 70. évfordulójának
megemlékezésére
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné elnök 1948. február 10-én történt a kitelepítés, ezért most kérem
Biankát egy rövid megemlékezésre.
Henn Bianka: 70 éve a kollektív felelősség elv alapján egy egész nemzetiséget
elítéltek, mellyel egyéni sorsok, életek felett is döntöttek, és így ártatlanok ezreit
ítélték el. Olyanokat is házuk, hazájuk elhagyására kényszerítettek, akiknek csak
annyi volt a „bűnük”, hogy német nemzetiségűek vagy egyszerűen német
anyanyelvűek voltak.
Hidegkútról a sváb származásúakat 1948 februárjában telepítették
Németországba. A helytörténeti adatok szerint ekkor 34 családnak, közel 130
főnek kellett házát és hazáját elhagynia. A bűnük az volt, hogy német
anyanyelvűek voltak, a birtokaik pedig az érkező felvidékiek telepítésére
alkalmasak voltak. Az „egy batyuval jöttek, egy batyuval is menjenek” elv volt a
meghatározó. Személyenként egy 50 kg-os csomaggal indulhattak el
anyanemzetük földjére.
A csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény értelmében a felvidéki
magyaroknak is új hazába kellett költözniük, méghozzá ide Magyarországra,
többek között Hidegkútra, a kitelepített svábok helyére. A még itt maradtak
svábokat már nem Németországba, hanem Lókútra telepítették – 1948. május
18-án 23 családnak, közel 100 főnek kellett maga mögött hagynia szülőfaluját.
A Németországba telepítetteknek leginkább a honvággyal kellett
megküzdeniük. A történelem aztán ismét rendezte sorait, de Németországból
már nem tértek vissza a kitelepítettek Hidegkútra. Ma többek között nekik is
emléket állít a Kitelepítési emlékmű, mely az Önkormányzat udvarán került
felállításra 10 évvel ezelőtt, a kitelepítések 60. évfordulója alkalmából."
Vörös Józsefné: köszönöm szépen a megemlékezést, javaslom elfogadni .
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő
határozatot:
HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
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KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
12/2018. (II.8.) határozata
a Németországba történő kitelepítés 70. évfordulójának megemlékezéséről
Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút a Németországba történő
kitelepítés 70. évfordulójának megemlékezéséréről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Vörös Józsefné elnök
Határidő: azonnal
11.Javaslat az óvodás farsang támogatására
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné elnök: a javaslom, hogy a Hidegkút Német Nemzetiségi
Önkormányzat az óvodás farsangot, mely február 17-én kerül megrendezésre 20.
000 Ft-tal támogassa.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Vörös Józsefné elnök, szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, az írásos
előterjesztés szerinti tartalommal.
Jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő
határozatot:
HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
13/2018. (II.8.) határozata
Javaslat az óvodás farsang támogatására
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat döntött az óvodás farsang
támogatásáról 20.000 Ft összegben.
Felelős: Vörös Józsefné elnök
Határidő: azonnal
12. Javaslat a nyugdíjas farsang támogatására
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
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Vörös Józsefné elnök: A nyugdíjas farsangra a három ajándékcsomagot
készíttettem 7.000 Ft/ csomag értékben.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Vörös Józsefné elnök, szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, az írásos
előterjesztés szerinti tartalommal.
Jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő
határozatot:
HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
14/2018. (II.8.) határozata
a nyugdíjas farsang támogatásáról
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat döntött a nyugdíjas farsang
támogatásáról 7.000 Ft/csomag, azaz összesen 21.000 Ft értékben.
Felelős: Vörös Józsefné elnök
Határidő: azonnal
13. Javaslat a német miséről, és az egyházzenei koncertről készült felvétel
az érdeklődők részére történő lejátszásáról
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné elnök: javaslom a német miséről, és az egyházzenei koncertről
készült felvétel az érdeklődők részére történő lejátszását. Ha bárki meg szeretné
tekinteni akkor a könyvtárból kikölcsönözhető, illetve ha van nagyobb
érdeklődés lejátszható projektoron a felvétel.
Vörös Józsefné elnök, szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, az írásos
előterjesztés szerinti tartalommal.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő
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Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő
határozatot:
HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
15/2018. (II.8.) határozata
a német miséről, és az egyházzenei koncertről készült felvétel az érdeklődők
részére történő lejátszásáról
Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút döntött a német miséről, és az
egyházzenei koncertről készült felvétel az érdeklődők részére történő
lejátszásáról.
Felelős: Vörös Józsefné elnök
Határidő: azonnal
14.Javaslat Borsos Dominika részére a Landesrat által szervezett
harmónikatáborban való részvétel támogatására
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné: az idén is megrendezésre kerül Landesrat által szervezett
harmonika tábor, ezért javaslom Borsos Dominika részvételének támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő
határozatot:
HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
16/2018. (II.8.) határozata
Borsos Dominika részére a Landesrat által szervezett harmónikatáborban
való részvétel támogatására
Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút Borsos Dominikának a Landesrat
által szervezett harmónikatáborban való részvétel támogatásáról.
17

Felelős: Vörös Józsefné elnök
Határidő: azonnal
15.Döntés a Kitelepítés 70. évfordulójának megünnepléséről
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné: a kitelepítés évfordulóját május 19-én ünnepelnénk. Szeretném
meghívni az elszármazott hidegkúti svábokat, nemcsak akiket kitelepítettek.
Javaslom, hogy hasonló legyen ez az ünnepség a két évvel ezelőttihez.
A program a következő lenne:
 Délután Német mise
 Kitelepítési megemlékezés az Emlékműnél
 Kiállítás bemutatása a vendégeknek
 Hidegkúti gyermekek harmonikajátéka
 Megvendégelés, svábbál.
Javaslom, hogy német misével kezdődne az ünnepség, a Nemzetiségi Dalkör
már készül az ünnepségre, valamint a Kitelepítési emlékműnél tartanánk egy
megemlékezést. A Kultúr-házban lehetne egy kiállítást készíteni, svábok
szokásai, viselete, továbbá a felvidékiekről is anyag. A rendezvénysátort
szeretnénk ehhez Tótvázsony Önkormányzatától bérbe venni. Szóban a
polgármester úrtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy van szállítási és letelepítési
költsége, amennyiben a másik két tulajdonos önkormányzatnak nincs szüksége
rá. Továbbá ha szükség van rá, vennénk sörpadokat is. A rendezvény végén
lenne vacsora, valamint sváb bál.
Vörös Józsefné: Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő
határozatot:
HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
17/2018. (II.8.) határozata
Döntés a Kitelepítés 70. évfordulójának megünnepléséről
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Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút döntött a Kitelepítés 70. évfordulójának megünnepléséről 2018. május 19. napján a szóbeli előterjesztés során elhangzott programmal.
Felelős: Vörös Józsefné elnök
Határidő: azonnal
16.Javaslat a Dalkör támogatására
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné: A Kühle Quelle Dalkör ma már az egyetlen olyan kultúrcsoport
a faluban, akik nemzetiségi rendezvényeinken fellépnek. Karnagyuk Fogarasi
Istvánné Zsóka Veszprémből jár ki a próbákra, a szakmai felkészítés
biztosítására. Javasolom, hogy a dalkört támogassuk a dalok, kották
másolásával, valamint a karnagy útiköltségének megtérítésével.
Vörös Józsefné: Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő
határozatot:

HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
18/2018. (II.8.) határozata
A hidegkúti Kühle Quelle Dalkör próbáinak, és fellépéseinek támogatásáról
Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút döntött a hidegkúti dalkör fellépéseinek támogatásáról a szóbeli előterjesztés szerinti tartalommal.
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Egyéb kérdés, javaslat a nyilvános ülés keretein belül nem hangzott el, ezért
Vörös Józsefné elnök 17:00 perckor bezárta az ülést.

............................................
Bárány Péter
jegyző

......................................
Vörös Józsefné
elnök
......................................
Vászics-Mayer Adrienn
elnökhelyettes
jegyzőkönyv-hitelesítő
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