HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
Szám: HID/…………/2019.

JEGYZŐ K Ö NYV

Készült: Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. augusztus 28-án 17 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

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.
I. Elfogadott napirend:
1. Beszámoló gyermeknapra a gyerekek részére kézműves foglalkozás megtartásáról, a bekerülési összeg elfogadása
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
2. Beszámoló a Padányi Katolikus Iskola Tótvázsonyi Tagiskolája legjobb
német nyelvű tanulója részére jutalomkönyv átadásának megtörténtéről
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
3. Beszámoló a kultúrházba történő nagy teljesítményű sütő beszerzésének

megtörténtéről.
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
4. Döntés a 2019. évi nemzetiségi nap programjának megszervezéséről
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
5. Beszámoló a Landesrat által 2019. július 7-13-ig Tótvázsonyban tartott
harmonikatábor résztvevőinek hidegkúti koncertjéről, a koncert
támogatásáról
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
6. Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról tartott
konzultáción való részvételről
Előterjesztő: Vászics-Mayer Adrienn elnökhelyettes
7. A nemzetiségi önkormányzati választásokkal kapcsolatos feladatok
megbeszélése, döntés az újraindulásról; javaslat új jelöltekre
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
II. Napirendek tárgyalása
1. Beszámoló gyermeknapra a gyerekek részére kézműves foglalkozás
megtartásáról, a bekerülési összeg elfogadása
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné: A 40/2019. (VI.06.) határozatunkban döntöttünk arról, hogy a
falunapi hagyományőrző kézműves foglalkozást 50.000 Ft-tal támogatjuk. A
gyermeknap a falunap keretében került megrendezésre. A kézműves sátorban a
kisebb gyerekek karkötőt, nyakláncot fontak, a nagyobbak textilfestékkel tornazsákot, kis szatyrokat festettek. A gyerekek Pécsi Krisztina keramikus irányításával megismerkedhettek az agyagozás, és korongozás rejtelmeivel is. Kérem a
testületet, hogy a kézműves foglalkozás bekerülési összegét, 50.000 Ft-ot fogadja el.
Kérdés, hozzászólás, javaslat 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

50/2019. (VIII.28.) határozata

2019. június 29-én a falunap keretében
a gyerekek részére kézműves foglalkozás megtartásáról,
az 50.000 Ft bekerülési összeg elfogadásáról
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a falunapi gyermekkézműves foglalkozás megtartásáról szóló szóbeli beszámolót, valamint ennek
50.000 Ft-os bekerülési összegét.
Felelős: Vörös Józsefné elnök
Határidő: azonnal
2. Beszámoló a Padányi Katolikus Iskola Tótvázsonyi Tagiskolája legjobb német nyelvű tanulója részére jutalomkönyv átadásának megtörténtéről
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné: Az előző testületi ülésünkön a 41/2019. (VI.06.)
határozatunkban döntöttünk arról, hogy a Tótvázsonyi Német Nemzetiségi
Iskola legjobb német tanulójának jutalomkönyvet vásárol 10.000 Ft értékben. A
Padányi Katolikus Iskola Tótvázsonyi Tagiskolája a mellékletként csatolt
köszönőlevelében tájékoztatott bennünket, hogy eredményes német tanulmányi
munkájáért Hermann Réka 7. osztályos tanuló 9.334 Ft értékben 1 db németmagyar, valamint 1 db magyar-német szótárt, illetve online csomagot kapott.
Javasolom, hogy a jutalomkönyv átadás megtörténtét, és a könyvek 9.334 Ft
összegét fogadja el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 3 fő
Döntéshozatalban részt vevők száma: 3 fő
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Hidegkút Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
HIDEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

51/2019. (VIII.28.) határozata
a Padányi Katolikus Iskola Tótvázsonyi Tagiskolájának
legjobb német nyelvű tanulója,
Hermann Réka részére 9.334 Ft értékű jutalomkönyv átadásáról
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 9.334 Ft értékben vásárolt
jutalomkönyvet: Magyar – Német, és Német – Magyar kéziszótárt Hermann
Réka 7. osztályos tanuló részére eredményes német tanulmányi munkájáért.
Felelős: Vörös Józsefné elnök
Határidő: azonnal
3. Beszámoló a kultúrházba történő nagy teljesítményű sütő beszerzésének megtörténtéről
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné: A 47/2019. (VI.06.) határozatunkban hoztunk döntést a kultúrházba történő nagy teljesítményű sütő beszerzéséről. Tájékoztatlak benneteket,
hogy 2019. június 21-én kapott árajánlat alapján megrendeltem egy Nerone –
FEM 04 NEGNV konvekciós sütőt 164.973 Ft-ért, egy rozsdamentes munkaasztalt dupla polccal 800x700x850 cm méretben (ezen a sütő elhelyezhető) 93.663
Ft -ért, továbbá 4 db 4 cm magas, és 4 db 2 cm magas rozsdamentes tepsit
10.033, és 8.382 Ft összegben. Az eszközök beszerzési értéke 277.051 Ft volt.
Szállítást nem kértem, mert Henn Bianka képviselő felajánlotta, hogy elhozza.
Az árajánlat, a megrendelés, és a megrendelés visszaigazolás a szóbeli előterjesztés melléklete. Csatolom továbbá a díjbekérőt is, mely alapján 2019. július
2-án utalásra került fenti összeg. A sütőt, rozsdamentes munkaasztalt, továbbá a
tepsiket Henn Bianka képviselő augusztus 22-én leszállította. Jelenleg a leendő
orvosi rendelőben van, az üzembe helyezése még nem történt meg, mert a kultúrházban most történik a villamosvezetékek felújítása, és festés.
Javasolom a testületnek, hogy a sütő, a munkaasztal, és a tepsik beszerzéséről,
valamint a bekerülési árról szóló beszámolót fogadja 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
52/2019. (VIII.28.) határozata
A kultúrházba történő nagy teljesítményű sütő beszerzésének megtörténtéről, a 277.051 Ft bekerülési összeg elfogadásáról
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a nagy teljesítményű
sütő vásárlásáról szóló beszámolót, és a 277.051 Ft-os bekerülési összeget.
Felelős: Vörös Józsefné elnök
Határidő: azonnal
4. Döntés a 2019. évi nemzetiségi nap programjának megszervezéséről
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné: A júniusi testületi ülésen hozott 48/2019. (VI.06.)
határozatunkban döntöttünk a 2019. évi nemzetiségi nap programjáról,
bekerülési költségének elfogadásáról.
Ma javaslom az időpont meghatározását, a feladatok felosztását. A városlődi
Pergő Rozmaring néptánccsoport 2019. szeptember 28-án délután tudta vállalni
a fellépést, így az időpont adott lett. A délelőtti hagyományos sváb ételek főzése,
és sütése, a kóstolás megszervezése, és lebonyolítása az alapanyagok beszerzése
Vörös Józsefné elnök feladata lesz. A meghívókat Henn Bianka képviselő
tervezi, és készíti el. Kérem a véleményeteket: szerintetek elég, ha csak jól
látható helyre kiplakátoljuk, vagy dobjunk be minden házba meghívót? A
délutáni műsor, és táncház megszervezése, és a dekoráció Vászics-Mayer
Adrienn elnökhelyettes feladatát képezi.
Vászics-Mayer Adrienn: Szerintem dobjunk meghívót minden házba, így
biztosan megkapják, elolvassák. A kihordásra megkérjük a falugondnokot.
Vörös Józsefné: Rendben, akkor kb. 200 meghívóra lesz szükség.
Kérem, hogy szavazzunk a szóbeli előterjesztés alapján.
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
53/2019. (VIII.28.) határozata
a 2019. évi nemzetiségi nap időpontjának meghatározásáról,
programjának megszervezéséről, a feladatok felosztásáról
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi nemzetiségi nap
időpontját szeptember 28-ában határozza meg. A programokat és a feladatokat a
szóbeli előterjesztéssel megegyezően fogadja el.
Felelős: Vörös Józsefné elnök
Határidő: 2019. szeptember 28.
5. Beszámoló a Landesrat által 2019. július 7-13-ig Tótvázsonyban
tartott harmonikatábor résztvevőinek hidegkúti koncertjéről, a
koncert támogatásáról
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné: A 50/2019. (VI.06.) határozatunkban hoztunk döntést, hogy támogatjuk a tábor résztvevői által Hidegkúton tartott koncertet, a koncertet adók
megvendégelésével. 2019. évben támogatásunkkal 3 hidegkúti fiatal vett részt a
Landesrat által Tótvázsonyba szervezett harmonikatáborban. A koncertre szóló
meghívót minden házba bedobtuk, sokan elfogadták a meghívásunkat. A harmonikások tudásuk színe-javát adták. Nagy sikert arattak, a közönség többször is
visszatapsolta a fülbemászó polkákat, keringőket, sváb zenét. Volt, aki még táncra is perdült.
Tájékoztatlak benneteket, hogy a jóváhagyott 100.000 Ft-tal szemben a megvendégelés alapanyag beszerzése 24.325 Ft volt. Kérem a beszámoló, és a bekerülési összeg elfogadását.
Vászics-Mayer Adrienn: A koncert valóban nagyon jó volt, és sokan eljöttek.
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
54/2019. (VIII.28.) határozata
a Landesrat által 2019. július 7-13-ig Tótvázsonyba szervezett harmonikatábor résztvevőinek Hidegkúton tartott koncertjéről,
a koncert 24.325 Ft-tal történő támogatásáról
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a harmonikatábor
résztvevőinek hidegkúti koncertjéről szóló beszámolóját, és a 24.325 Ft-os
támogatási összeget.
Felelős: Vörös Józsefné elnök
Határidő: azonnal

6. Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról tartott konzultáción való részvételről
Előterjesztő: Vászics-Mayer Adrienn elnökhelyettes
Vörös Józsefné: A múltkori 49/2019. (VI.06.) határozatunkban hoztunk döntést,
hogy Vászics-Mayer Adrienn elnökhelyettes részt vesz a Helyi Esélyegyenlőségi
Program felülvizsgálatáról tartandó konzultáción. Felkérem az elnökhelyettest a
beszámoló megtartására.
Vászics- Mayer Adrienn: Az esélyegyenlőségi program lényege, hogy
Hidegkúton is tudjunk megfelelő szintű programokat vagy akár nyelvi,
informatikai képzési lehetőségeket biztosítani a lakosság számára. Ez elsősorban
önkormányzati feladat, mi olyan programokra tettünk javaslatot, amelyeket a
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat támogat. Ilyenek többek között a
gyermek kézműves-foglalkozások, falukirándulások szervezése, farsangi,
mikulás, és karácsonyi ünnepségek, valamint nemzetiségi napok.
Kérem a beszámoló elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Vörös Józsefné szavazásra bocsátotta a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló konzultáción történt részvételről szóló beszámoló elfogadását.
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
55/2019. (VIII.28.) határozata
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
tartott konzultáció beszámolójának elfogadásáról
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról tartott konzultáción való
részvételről szóló beszámolót a szóbeli előterjesztés szerint.
Felelős: Vörös Józsefné elnök
Határidő: 2019. december 31.
7. A nemzetiségi önkormányzati választásokkal kapcsolatos feladatok
megbeszélése, döntés az újraindulásról; javaslat új jelöltekre
Előterjesztő: Vörös Józsefné elnök
Vörös Józsefné: A Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Közössége, mint jelölő szervezet megküldte az ajánlóív igénylési nyomtatványokat.
Amennyiben az új ciklusban is jelöltetni szeretnénk magukat nemzetiségi önkormányzati képviselőnek, ezeket ki kell tölteni, aláírni, és ez alapján kapjuk meg a
Jegyző Úrtól az ajánlóíveket. Az aláírt ajánlóívek birtokában tudjuk kitölteni az
Egyéni jelölt bejelentése c. nyomtatványt, amit személyesen kell bevinni a Közösség irodájába.
Kérdés, hogy indultok-e, mint jelöltek a nemzetiségi önkormányzati választáson.
Vászics-Mayer Adrienn: Igen
Henn Bianka: Igen
Vörös Józsefné: Igen
Vörös Józsefné: Köszönöm szépen, örülök neki, mert szerintem jól tudunk
együtt dolgozni. Akkor nem kell új jelölteket keresnünk.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vörös Józsefné szavazásra bocsátotta, és elfogadásra javasolta, hogy a három jelenlegi képviselő vállalja a jelölést, és megválasztása esetén folytassa a megkezdett munkát.
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
56/2019. (VIII.28.) határozata
a nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáson történő újraindulásról
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat jelenlegi képviselő-testülete eldöntötte, hogy a következő ciklusra újra vállalja a jelölést, és megválasztása esetén
folytatja megkezdett munkáját.
Felelős: Vörös Józsefné elnök
Határidő: azonnal

……………………………
Bárány Péter
jegyző

…………………………
Vörös Józsefné
elnök

…………………………
Vászics-Mayer Adrienn
elnökhelyettes
jegyzőkönyv-hitelesítő

