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N Ö K 2016. február 05-én 11:25 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Készült a Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testületének 2016. év február hó 05. napján
tartott ülésén Kerepes város Önkormányzat hivatalos helyiségében/tárgyalójában
Helye: Kerepes Vörösmarty u. 2. alatt megtartott nyilvános, rendes ülésén.
Jelen vannak nemzetiségi önkormányzati képviselők: Springer Friedrich elnök,
Burger István elnökhelyettes
Springer Krisztina képviselő
Szász Andorné képviselő
Az ülés levezető elnöke: Springer Friedrich Horst elnök
Tanácskozási joggal jelen vannak: Oláh János Kerepes város jegyzője
További tanácskozási joggal nem jelent meg a meghívottak közül csak Kertészné Szente Margit KNK egyesület.
Springer Friedrich Horst elnök:
Köszöntöm, Üdvözlöm a megjelent képviselőket és a meghívott megjelenteket.
Megállapítom, a 4 testületi tag közül 4 testületi tag megjelent, képviselőt.
Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:
Javaslom a jegyzőkönyv hitelesítőjének – Springer Krisztina képviselőt.
A Német Önkormányzat Kerepes Springer Krisztina képviselő személyét elfogadja an NÖK 2016. február
hó 05-1 ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Megállapítom, hogy a Német Önkormányzat Kerepes képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:
04/2016 .(II.05.) NÖK határozat:
Az NÖK Springer Krisztina NÖK képviselő személyét el- fogadja a
Német Önkormányzat Kerepes 2016. február hó 05-1 nyilvános ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjének
Megállapítom továbbá, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom, és ismertetem és szavazásra bocsájtom a
napirendi pontokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elnöki beszámoló
Együttműködési szerződés tervezet megvitatása
Költségvetés 2016
Negyedéves beszámoló 2015
Óvoda vezetői pályázat eredményének megállapítása
Egyebek

Springer Friedrich elnök
Springer Friedrich elnök
Springer Friedrich elnök
Springer Friedrich elnök
Springer Friedrich elnök
Springer Friedrich elnök

A napirendi pontot a Német Önkormányzat Kerepes képviselő testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbiak szerint elfogadta:
05/2016 .(II.05.) NÖK határozat:
Az NÖK 2016. február hó 05-1 nyilvános ülésének napirendi pontjait az
alábbiak fogadja el
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Óvoda vezetői pályázat eredményének megállapítása /zárt/
Elnöki beszámoló
Negyedéves beszámoló 2015
Költségvetés 2016
Egyebek
Együttműködési szerződés tervezet megvitatása
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Springer Friedrich elnök
Springer Friedrich elnök
Springer Friedrich elnök
Springer Friedrich elnök
Springer Friedrich elnök
Springer Friedrich elnök

Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Kezdjük meg NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSÁT.
02 napirendi pont tárgya: Elnöki jelentés (Beszámoló és 7 határozati javaslat)
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök
a/ Gazdasági helyzetünk
b/ A feladatalapú helyzete
c/ Sváb disznóvágás
d/ Német lecke
e/ Iskolai beszerzések
f./Jogi sérelmeink helyzete
g/ Pályázatok helyzete
a1/ Gazdasági helyzetünk
Tisztelt Képviselő-testület!
Elnöki jelentésemet az utolsó testületi ülésünk óta eltelt időről szól így most is azzal kezdem. A gazdasági helyzetünk a 2015-ös évből áthozott összeg maradványaként 1.000.000 forint körül mozog. Pontos meghatározása a
2016-os költségvetés napirendi pontunkban lesz meghatározva, mivel az összeg a bank adatok és a már elszámolt
pénztári maradvánnyal a 2015-ös kamatjóváírással válik teljessé.
Megjegyzem, hogy a 2015-ös év választópont volt a gazdasági eredményeink terén mivel mostantól a költségvetés tervezete is változni fog. Mint arra majd a feladatalapú és a működési költségelszámolásánál külön még sokszor kitérünk. Előre tervezendő lesz a jövőben, hogy az egyes források elköltését milyen címke alá helyezzük,
ezzel megkönnyítve a következő évben az elszámolást. A jelenlegi rendszerben most e hónap, tehát február végéig el kell készítenünk a Működési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, mely az előterjesztésem mellékletét képezi minta formában. 2015 után ismét a kormány megnövelte a nemzetiségi támogatások összegét. Már
2015-ben szinte 100% -al növekedett, de a 2016-os évben, hála a jól működő szószólói rendszernek és a Német
Szószóló közbenjárásának is, ismét jelentős több mint 100% -os emelésre került sor. Mivel Kerepes Németsége
meghaladja a népszámlálási és a regisztrációs adatok alapján is az 50 főt ezért most 700.000 forint felett van a
működési célú támogatásunk összege. Jelentős összeg a maradványunkkal együtt, bár megjegyzem az feladattal
terhelt összeg jó részben. A 2015-ös feladatalapú támogatásból Áthozott részt április 30-as határidővel fel kell
használnunk ellenkező esetben vissza kellene terítenünk az államkincstár felé. Hasonlóan a működési támogatásnál ahol December 30 volt a határidő. Kérem gazdasági helyzetünkre vonatkozó beszámoló elfogadását az előterjesztésem megvitatása után, az elmondottak alapján a határozati javaslatom szerint.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
06/2016 .(II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete
úgy dönt, hogy Képviselőtestületi döntésével
elfogadja az NÖK gazdasági helyzetéről szóló
elnöki beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
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a2/ Gazdasági helyzetünk
Tisztelt Képviselő-testület!
Ide vonatkozik talán a beszámolási kötelezettségeink teljesítése is melyben az Elektra rendszer felé is
teljesítettük a pénzügyi osztály közreműködésével a nekik továbbított levelet. Talán nem is ismert an-nyira mindenki elött hogy a háttér munkában is van részünk és az NÖK-t terheli a felelősség azért, hogy
minden rendben menjen. Az Elektra rendszerben a KSH- felé kell adatot szolgáltatnunk. Ezt a pénzügyi
osztály felkérésünk alapján teljesítette eddig is és jelenleg is. Kérem a beszámoló elfogadását az előterjesztésem megvitatása után, az elmondottak alapján a határozati javaslatom szerint.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
07/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy Képviselőtestületi döntésével elfogadja az NÖK Adatszolgáltatási kötelezettségeinek KSH- felé történő teljesítéséről szóló elnöki beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
a3/ Gazdasági helyzetünk
Tisztelt Képviselő-testület!
Ugyancsak ide tartozik, hogy egy egyeztetés volt a pénzügyi osztály vezetőjével Bene Andrea irodavezető asszonnyal, aki az egyeztetésünk és irányelveink nyomán el is készítette az NÖK 2016-os költségvetési tervezetét, amit ma külön napirendben tárgyalunk. Tudni illik, hogy a költségvetés benyújtásának
határideje február 15. Elfogadása ugyan nem kötelező, de a megvitatása igen. Jelzem, hogy ez bármikor
változtatható az év során, sőt változik is folyamatosan, amit mi legalább negyed, vagy félévente el is
fogadtunk eddig is. Hogy mást ne említsek a kamatjóváírás vagy a feladatadatalapú tényleges összegének ismerté válása növeli a bevételi oldalt vagy a kiadási oldal is áttervezésre kerülhet több esetben is.
Ezért fontos a folytonos egyeztetés a pénzügyi osztállyal. Kérem a megbeszélésről szóló beszámolóm
elfogadását a határozati javaslatom szerint.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
08/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy Képviselőtestületi döntésével elfogadja az NÖK és a pénzügyi osztály
között, a 2016-os költségvetés tárgyában történt egyeztetéséről szóló elnöki beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
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a4/ Gazdasági helyzetünk
Tisztelt képviselő társaim! Tisztelt Képviselő-testület!
A kormányhivatal egy segédletet készített el a Működési támogatások elszámolásához, ami segítséget
nyújthat e munkában. Felkértem Kerepes város jegyzőjét, hogy a pénzügyi osztályon keresztül legyen a
segítségünkre ennek a folyamatában.
Dr. Danka Ferenc főosztályvezető helyettes úrtól 2016. január hó 4.-én keltezett levél a segédletekről
előterjesztésem mellékletét képezik. Kérem a működési támogatások elszámolását segítő dokumentumokról szóló beszámolóm elfogadását a határozati javaslatom szerint.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
09/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy Képviselőtestületi döntésével elfogadja a pestmegyei kormányhivatal
vezetőjétől, Dr. Danka Ferenc úrtól érkezett az EEMI és az Emberi erőforrásokat támogatáskezelő által kidolgozott elszámolási
segédletekről szóló elnöki beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
a5/ Gazdasági helyzetünk
Tisztelt Képviselő-testület!
Hasonlóan az előbbi levélhez is érkezett ugyancsak Danka Ferenc főosztályvezető helyettes úr közreműködésével, Dr. Tarnai Richárd kormány megbízott úrtól is egy levél melyben részletesen elemzésre kerül az elszámolások folyamata, és hogy mit és hol lehet elszámolnia és persze mikorra mely határidőkkel. A számla vagy a számla helyettesitő okirat fogalma és a 100 ezer forint feletti összegről szóló bizonylatok záradékolása is szóba kerül.
De a felhalmozási kiadás fogalma is érthetővé válik a Njt szerint.
Erről szóló beszámolóm melléklete sok segítséget nyújthat a munkánkhoz.
Kérem az erről szóló beszámoló elfogadását és a melléklet megvitatását követő határozatukat kérem az előterjesztés szerint meghozni.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
10/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
Képviselőtestületi döntésével elfogadja a pestmegyei kormányhivatal vezetőjétől, Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott érkezett levél tartalmáról és e
segédletekről szóló elnöki beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
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b1/ A feladatalapú támogatás 2016-os helyzete
Tisztelt Képviselő-testület!
A beszámolási kötelezettségeink a nemzetiségi célú előirányzatok felhasználásáról is lassan napirenden lesznek.
Miközben az előterjesztésen dolgoztam jött egy telefonhívás a kormányhivataltól, akik épp a feladatalapú támogatások továbbításán dolgoznak.
A törvényességi felügyelet vezetésébe történt változások nem jelentenek számunkra változást, de a feladatalapúhoz szükséges jegyzőkönyvek közül volt hiányosság. Ezt sikerült orvosolni mivel az összest felterjesztettem meg
egyszer egy külön mappában szerencsére meg található volt a rendszerben. Egy elektronikai hiba soráén néhány
adat gondot okozott a rendszerben, de mint leírtam ez igy minket nem érintett. Jelzem Önöknek hogy minden
szükséges irat a 2015-ös évben ha nem is mindig határidőre de felterjesztésre került. Ezek jövőbeli rendszeresebb
teljesítése érdekében az együttműködési szerződésünk megléte fog eredményt hozni. Annak betartásából eredő
munkák nyomán könnyebb lehet az adatszolgáltatás és az előterjesztések jegyzőkönyvek gépelési nehézségei is
ki lesznek küszöbölve.
Január 1- után változás van a törvényben is amiről a melléklete az előterjesztésemnek nyújt betekintést: Példa
hogy a működési támogatás feladatalapú feladatokra is felhasználható, de fordítva ez nem igaz.
A 2016-os eredmények ismerté válása után határozzák meg majd az összeget, mint a Működési támogatást is,
amit két részletben, január 30-ig és június 30-ig utalják részünkre. A feladatlapú támogatás, amit a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására lehet felhasználni. Március
1. és 16. között teszik közzé a pontszámokat, mely ellen 15 napon belül lehet észrevételt tenni. Április 15-ig hirdetik ki a végleges pontszámokat, mely ellen 8 napig lehet észrevételt tenni, és ezután két részletben lesz a feladatalapú folyósítása, április 30-ig és augusztus 15-ig.
Továbbá a Magyarközlönyben lehozott változásokat kérem megismerni, mivel a mellékletben található változások jelentősen érintik az Önkormányzatunkat is. Kérem feladatalapú és a működési támogatással kapcsolatos változásokat megvitatni és erre vonatkozó beszámoló elfogadását az előterjesztésem megvitatása után, az elmondottak alapján a határozati javaslatom szerint.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
11/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
Képviselőtestületi döntésével elfogadja az NÖK a
Törvényi változásokat érintő beszámolót és megismerte az előterjesztés mellékletét képző 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítását a törvényváltozásokat melyek jelentősen érintik a Nemzetiségi Önkormányzatok gazdasági helyzetét.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
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b2/ Működési - költségvetési támogatásunk 2016-ban
Tisztelt Képviselő-testület!
Nemzetiségi önkormányzatok idei működési költségvetési támogatásának összege ismeretessé vált és a
2016-ös költségvetés elkészítésének alapja ez.
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az alábbi támogatási kategóriák figyelembevételével a
Kormány megállapította a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi működési költségvetési
támogatásait:
A kerepesi Német Nemzetiségi Önkormányzatra jutó időarányos működési költségvetési támogatás összege 2015-ben, mivel a népszámlálás alapján Kerepes Város németnemzetiségű lakossága meghaladta a 300
főt és a törvény alapján 50 fő felett a maximális támogatás illeti meg: 781.686.- Forint.
Az előző évhez hasonlóan a nemzetiségi önkormányzatunk költségvetése nem része a települési önkormányzat
költségvetésének, így önállóan, elkülönítetten került kialakításra.
Kérem az elmondottak alapján terjesztem megvitatásra határozati javaslatomat.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
12/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete elfogadja Springer
Krisztina előterjesztését és beszámolóját a 2016-os év állami költségvetésből érkező működési költségvetési támogatásának összegéről.
Mely 2016-ban: 781.686.- Forint.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst képviselő
b3/ A működési támogatásról:
Módosult a működési támogatás elszámolása benyújtásának határideje. A helyi nemzetiségi önkormányzatoknak a beszámolót 2016. február 29-ig ajánlott küldeményként postai úton kell a Támogató
részére benyújtani. A beszámoló elkészítéséhez kapcsolódó segédanyagok az alábbi helyen érhetőek
el:http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_onkormanyzatok_mukodesi
Kérem a beszámolóm elfogadását.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
13/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete elfogadja Springer Friedrich
elnök beszámolóját a 2015-ös működési támogatások megváltozott beszámolásihatáridőjéről.
Felkéri egyben az elnököt a beszámoló elkészítésére a pénzügyi osztály munkájának igénybevétele mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
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c/ Svábhagyományok szerinti Disznóvágás
Tisztelt testület!
Javaslom, hogy a Sváb hagyományokat ébren tartva sváb hagyományos disznókolbász készítést
Kezdeményezzük, melyhez a kultúrcsoportunkat vegyük igénybe.
A kellékekre anyagi áldozatot vállalva teremtsünk meg a feltételeket, és javaslom 150.000 forint költség
meg8itésését melyet a 2016- os feladat alapú támogatásunk terhére megelőlegezve a 2015-ös költségvetésben
óhajtunk elszámolni.
Kérem javaslatom megvitatását és a határozati javaslat szerinti elfogadását.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
14/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete kulturális autonómiájánál fogva a hagyományok őrzését szemelőt tartva Sváb hagyományok szerinti Schweineschlacht fest keretében
a feldolgozott disznóból kolbászt készit a kerepesi Német kultúregyesület
bevonásával, melyhez anyagi áldozatot vállalva 150.000 forintforrást, biztosit, melyet a 2016-os feladat alapú támogatása terhére a 2016-os költségvetésben óhajt elszámolni. melyről az elnök tételes elszámolást készit. Felkéri
Springer Friedrich elnököt a szervezésre.
Határidő: 2016.március 30
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

d/ Német nyelvlecke - a Kerepesi német egyesület – klub részére
Tisztelt testület!
Már régebben volt egy kezdeményezés, amit ezután szeretnénk feléleszteni, mivel van rá igény.
A német nyelv tanulása a cél. A klubnapokon rendszerint egy kis rövid ideig, de mivel hetente rendszeresen 2 óra
a klubnapunk, gondoltam ingyenes nyelvoktatást tartok a tagoknak.
Ehhez mindössze csekély támogatást kell biztosítani a füzetek és írószerek kellenének. A Könyv anyagot beszereztem magam költségén. Javaslom a költségekre 15.000 forintos összegben támogatást biztositani melynek elszámolása a 2016-os költségvetésetekére lenne elszámolva. Kérem a javaslatom elfogadását.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
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15/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladata a nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló képviselő-testületi döntése értelmében a nyelv
megőrzése céljából támogatja az elnöki kezdeményezést a német nyelvtanfolyam kapcsán a Stammtisch klubtagok és érdeklődők felé ingyenes német
oktatás keretében. Ehhez anyagi áldozatot vállalva 15.000 forintforrást, biztosit, melyet a 2016-os költségvetésben óhajt elszámolni. Felkéri Springer
Friedrich elnököt a szervezésre.
Határidő: 2016 folyamatos
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

e/ Iskolai beszerzések
Tisztelt német Önkormányzat!
Az iskola részére a tavalyi évben szavazta meg Önkormányzatunk a támogatást 100 ezer forinttámogatást illetve 60 ezer forinttámogatást CD lejátszóra. A Támogatásból a tanárok kérésére megvalósult egy
Vetítő (LED projektor beszerzésé) Epson típusú készülék 300 Euró értékben. Ez a tulajdonunkban marad, de átadásra kerül az iskola német tanárainak kizárólagos használatára. Javaslom erről átadás – átvételi nyilatkozat készítését és leltárunkba kerülés melletti átadása megtörténhet. Erről az iskola intézmény
vezetőjét értesítjük. Továbbá a héten kiválasztásra került 3 darab cd lejátszó hordozható Pen drive lejátszására alkalmas készülék napokon belül beszerzésre kerülhet. Kérem beszámolóm elfogadását.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
16/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladata a nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló képviselő-testületi döntése elfogadja az elnöki
beszámolót az iskola kérésére beszerzett segédeszközök részbeni teljesüléséről. Felkéri Springer Friedrich elnököt a leltárba vételre és a további beszerzésekre, az átadás megszervezésre, átadás átvételi jegyzőkönyv készítése mellett, az iskola német tanárai részére, melyről a megtörténte után következő testületi ülésen az elnök beszámol.
Határidő: folyamatos
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

8

f./Jogi sérelmeink helyzete
Tisztelt testület!
Bíróság, sőt rendőrségi ügy kerekedett a németeket ért sérelemből miszerint a Kerepesi véleményben írottan is
megjelenet a polgármester úr augusztus 20.-i beszéde melyben elhangzott, hogy nem lesz a németből magyar…
Egyelőre a bíróságon békítés folyt, míg a rendőrségen hivatalból akár vádat is mehetnek az említett beszédért.
Véleményem szerint a polgármester úr bizonyára a jövőben mindent megtesz a németség érdekében és engedékeny lesz irányunkba, ha mi is gesztusértéket tanúsítunk ez ügyben. Javaslom a németség érdekében felhasználni
a lehetőségét a békülésnek. Kérem, a beszámolom elfogadását.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
17/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete érdekvédelmi kötelezettségénél fogva elfogadja az elnöki beszámolót a németséget ért sérelmek helyzetéről. A kereset benyújtással egyidejűleg a 10.000 forint illeték megfizetésre került.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
f1/Pályázataink helyzete
"Fünfzig Kilo schwere Schmerzen címmel megemlékezésre hívott minket is a Országos német Önkormányzat.
Budaörsön rendezték a megemlékezést itt részt vett a legfelsőbb állami vezetés nevében maga a miniszterelnök
úr is. A Budaörsi temetőben, a templomban és a Városházán tartották megemlékezést. Az egyebek napirend alatt
külön tárgyaljuk. Viszont, a megjelent a malenkij robottal kapcsolatos pályázati kiírások sora melyek határideje
meghosszabbításra került a mellékletben megtekinthető a leírása.
Javaslom, az emléktáblára pályázzon az Önkormányzatunk melyet a Kerepesi temetőben helyezhetnénk el pl. a
régi ravatalozó falára.
Erről a települési önkormányzatot értesíteni kell. Kérem döntésüket és határozatukat.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
18/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete érdekvédelmi kötelezettségénél fogva elfogadja az elnöki beszámolót a malenkij robot pályázat kiírásáról melyen részvételét fontosnak tartja, és felkéri az elnököt az
ezzel kapcsolatos intézkedések meghozatalára.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
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f2/Pályázataink helyzete
Tisztelt Képviselő testület!
A civilszervezetünk a NEMZ-CISZ-16-0340 és a NEMZ-KUL-16-1334 számon befogadást nyert a pályázatával.
Civil támogatás és a Weber Ede emlékre készítendő kiadvány megjelentetésére pályáztak. Már a hiánypótlás van
folyamatban, ami szerint épp a határozathozatalunk napjának éjfél ideje a határidő a hiányolásra. Sok sikert nekik
is a pályázatukhoz, de a mi pályázatunkkal is hasonló a helyzet ugyancsak hiányolásra és mai határidővel készül
a 3 általunk benyújtatott önerőt nem igénylő pályázat. NEMZ-KUL-16-1263 a nagy Schwabenzug című pályázattal próbáltunk szerencsét, míg a NEMZ-KUL-16-1312 újrakiadásra, míg a Nemz-TAB 16 pályázattal a táborra
pályáztunk. Kérem beszámolóm elfogadását.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
19/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete nemzetiségi autonómiája kapcsán elfogadja az elnöki beszámolót, az elbírálási szakban lévő
német nemzetiségei pályázatokról.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
f2/ BMI pályázati lehetőségek
A BMI is irt ki pályázatot a melléklet szerint, de sajnos nincs 5 éves bejegyzése az egyesületüknek mely pályázati utón ruhákra kaphatna támogatást. Hamarosan megjelenik viszont a buszos és a kultúrházas pályázat is. Reményeink szerint lesz lehetőség pályázni.
Kérem, beszámolom elfogadását.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján. Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
20/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete nemzetiségi autonómiája kapcsán elfogadja az elnöki határozatot az BMI pályázatokról.
Sajnálja egyben, hogy nem tud indulni rajta Kerepes mivel, nincs még öt
éve bejegyzett Sváb civilszervezete.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
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05. napirendi pont: Beszámoló a 2015-ös évi módosított előirányzatról
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2015-ös évben 4 864 215 forintból gazdálkodtunk. 3.651.128 Ft volt a kötelezettségvállalásunk. Nem államháztartási bevétel 574.940 Ft volt. Maradványunk 2016-ra felhasználható 1.213.087 Ft.
Kérem az erre vonatkozó beszámoló és a melléklet szerinti 2015 évi beszámolást a K1-K8, a B1-B7 es B8 elfogadását az előterjesztésem megvitatása után, az elmondottak alapján a határozati javaslatom szerint.

Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
21/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
Elfogadja Springer Friedrich Horst elnök beszámolóját a 2015.év költségvetés teljesítéséről, egyenlegéről és megismerte és elfogadta a Beszámolót a
2015-ös évi módosított előirányzatról a melléklet szerinti K1-K8, a B1-B7
es B8 pontok szerinti állapotnak megfelelően.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
03 napirendi pont: Német Önkormányzat Kerepes 2016. évi költségvetése
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 26.§-a, (1) bekezdése alapján annak megfelelően,
költségvetésünk benyújtásának határideje 2016. február 15.
A mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem a Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testülete elé.
A költségvetés összeállításakor az államháztartásról szóló 2011.évi törvény 23.§ -26. §-nak, illetve, a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásait vettük figyelembe. Mivel a költségvetés
összeállításakor már részben ismert a 2016. évi települési nemzetiségi önkormányzatokra jutó éves általános működési támogatási összege – a Rendelet 3. § alapján a Magyar Közlönyben minden év január 31-ig közzétételre
kerül – ezért a tervezett bevételeknél ezzel a támogatási összeggel számoltunk. Az előző évhez hasonlóan és ezek
eredményeit gazdálkodásunkat figyelembe véve az általunk ismert adatokat figyelembe véve és az ismeretlen
tényezőket feltételezve került kidolgozásra a 2016-os év költségvetése. Mivel a nemzetiségi önkormányzatunk
költségvetése nem része a települési önkormányzat költségvetésének, így önállóan, elkülönítetten került az kialakításra.
Bevételek alakulása
Német Önkormányzat Kerepes központi költségvetésből származó bevételei ismertek. A 2015. évi általános működési támogatás 781 686 Ft a feladatarányos állami támogatás igénylése januártól esedékes. Idén is reményeink szerint jó eredményt érünk el. Emiatt eredeti előirányzatként a költségvetésben a tavalyi alapján 1 millió
670 ezer Ft szerepel.
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Kiadások alakulása
A Nemzetiségi Önkormányzatunk pénztári pénzkészlete 2015. december 31-én. és a bankszámlán lévő pénz értéke volt. Mindösszesen maradványként 1.213.087 Ft pénzügyi áthozatot realizáltunk a 2016-évre. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai főleg dologi kiadások, mint:
- dologi kiadások

1000

ezer forint

- Általános tartalék

1000

ezer forint

Elkészítettük a Német Önkormányzat Kerepesnek a költségvetését 2016 évre. Igaz egyes részletei csak később
vállnak ismeretessé, de ezek módosíthatók lesznek még.
A határozati javaslat melléklete alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és elfogadni szíveskedjék. A kiadások tervezésénél kiemelt cél a nemzetiségi hagyományápolás, a rendezvényeken
való nyilvános nemzetiségi kulturális programok szervezésére, a nemzetiségi nyelvi örökség bemutatására fókuszáltunk. A célok meghatározásánál kiemelt jelentőségű, hogy a testület a 28/2012. (III.6.) Korm. rendelettámogatási szempontrendszerének figyelembevételével - összhangban a nemzetiségi célokkal- döntsünk a feladatellátásról, mert ez nagymértékben befolyásolhatja a feladatalapú támogatás mértékét, de túl ezen, a feladatok teljesítése minősíti a nemzetiségi önkormányzati munka eredményességét is.
Ezen elmondottak alapján terjesztem megvitatásra és elfogadásra a határozati javaslatomat. Határozati javaslatom szerint a Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testülete megtárgyalását követve a 2016. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó javaslatra hivatkozva az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület a Német Önkormányzat Kerepes 2016. évi költségvetését elfogadja. Az elfogadott elvek képezik a 2016. éves költségvetés alapját. A költségvetés készítésénél a most elfogadott alapelveket és célkitűzéseket figyelembe kell venni.
Szükséges szavazati arány: minősített többséget igényel
Kélem a határozatukat az elmondottakban foglaltak szerint és a költségvetés mellékletét képző táblázat alapján
meghozni
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
22/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete döntése alapján a 2016
évi költségvetését a határozati javaslat mellékletét képező B1-B7 B8 és K1K8 költségvetési számítás szerinti tartalommal elfogadja. Megbízza és felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetésben foglaltak végrehajtásáról
gondoskodjon a Kerepesi német nemzetiség közössége érdekében, valamint
az egyes képviselő-testületi döntésekben meghatározott feladatok szerint,
továbbá az elfogadás tényétől értesítse Kerepes város Önkormányzat Jegyzőjét.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

12

04 napirendi pont: Egyebek
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök

a/
b/
c/
d/

Polgármesteri felajánlásról
Karácsonyi üdvözlésekről.
KAS - Konrad Adenauer Stiftung konferencia
Részvételünk a Pécsi Gálán

a/ Polgármesteri felajánlásról Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök
Tisztelt testület!
Egy Polgármesteri egyeztetés nyomán Kerepes város polgármester ígérete szerint 100 ezer forint biztosítana a
nemzetiségi Önkormányzatunk részére egy – egy kiemelt rendezvényükhöz. Sajnos nem sikerült eddig a polgármesteri ígéretet érvényesítse, Reméljük, hogy a 2016-os költségvetésben lesz rá forrás, hogy betartsa az ígéretét. Javaslom a testületülésen a költségvetés tárgyalásakor emlékeztetni.
Kérem beszámolót megvitatni és azt követően az NÖK határozati javaslat szerinti dönteni.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
23/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok kapcsán elfogadja a beszámolót az elmaradt 100.000 forintos polgármesteri támogatásról.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
24/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok kapcsán az anyaországgal való kapcsolattartásával kapcsolatban Elfogadja Springer Friedrich
elnök beszámolóját, üdvözli az NÖK és Herbertingeni Németség kapcsolatát
erősítő karácsonyi üdvözléseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
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Hasonló képpen számos helyről érkezett üdvözlet a partner települések önkormányzatai Palotabozsok és a Zentrum.hu is gondolt ránk az ünnepi alkalomból.
Javaslom a jó kapcsolatainkat tovább ápolni és fenntartani a jó viszonyt.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
25/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok kapcsán más nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködés támogatását szolgáló döntésével a jó kapcsolatokra való tekintettel elfogadja Springer Friedrich elnök beszámolóját, üdvözli az NÖK és más szervezetk jóviszonyáról és e
kapcsolatát erősítő karácsonyi üdvözlésekről.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

c/ KAS - Konrad Adenauer Stiftung konferencia
Tisztelt testület!
Résztvehettünk egy konferencián a KAS (Konrad Adenauer Stiftung szervezésesben) ahova csak nagy nehézséggel lehetet bejutni hisz beszédet mondott még Magyarország miniszterelnöke is Orbán Viktor miniszterelnök úr.
De a rendezvény rendkívüli színvonalat aneves német és külhoni szak kutatók professzorok nevével fémjeleztek
de számos hazai tekintés is jelen volt és hozzászólásukkal német nyelven emlékeztek a kitelepítésre. 50 kiló fájdalom és hazaszeretet. Mivel ez volt, amit magukkal vihettek. Nem véletlen hogy magyarországi egyik leg kiemelkedőbb városa Budaőrs adott otthont és helyet a rendezvénynek mivel ott kezdődött meg a kitelepítés.
Sikerült jeles személyekkel felvennem a kapcsolatot külfölddel és belfölddel egyaránt, de az LDU elnökével
Heinek Ottó úrral is sikerült beszélgetnünk melyről fotó is készült.
Kérem, a beszámolom elfogadását.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
26/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy a nemzetiségi
léttel összefüggő egyéb feladatok kapcsán más nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködés támogatását szolgáló döntésével a jó kapcsolatokra való tekintettel elfogadja a beszámolót a KAS rendezvényen
való részvételről. Springer Friedrich elnök beszámolóját, üdvözli az NÖK
és üdvözli a kapcsolat felvételt külföldi német neves személyiségekkel.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
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d/ Részvételünk a Pécsi Gálán
Tisztelt Testület!
Részt vettünk a Pécsi Gálán, Sengel József és neje Marika képviselték Kerepest, a németek legnagyobb hazai
Gáláján. Egerből jött a busz, ami Kerepesről ment Vecsés felé és innen Pécsre. A buszon több nemzetiségi sváb
önkormányzat jóbarátokként utazott Pécsre és vissza.
A mellékletből kitűnik a részletes program és műsor. Kérem, a beszámolom elfogadását.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.

27/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok kapcsán az LDU Német
pécsi Gálán, a rendezvényen való részvételről szóló beszámolót elfogadja, és üdvözli, hogy a kerepesi Sengel család képviselte Kerepest. Egyben
elfogadja az NÖK Springer Friedrich elnök beszámolóját, és üdvözli az
NÖK és más szerveztek jókapcsolatát elő segítő rendezvényről.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich elnök
07. napirendi pont: Együttműködési megállapodás;
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök
a/ Együttműködési megállapodás;
Tisztelt Képviselő-testület!
Elnöki jelentésemet rendszerint 1,5 éve folyamatosan azzal kezdem, hogy nem sikerült megkötni az együttműködést a települési Önkormányzattal. Nos, továbbra sincs együttműködési szerződésünk Kerepes Város Önkormányzatával. Az Njt. 83§ (3)-ra történő hivatkozással már egy éve elküldtem az előterjesztésemhez csatolt melléklettel 2015-01-10 keltezésű levelemet a pestmegyei kormányhivatal törvényességi ellenőrzésért felelős hivatalába. Kértem a törvényességi főosztályon a gyors közbenjárásukat, hisz ellenkező esetben a bíróság hozhat döntést soron kívül az ügyben. Erre sor is került mivel a bíróságon eljárás van, már folyamatban a települési Önkormányzattal szemben az elmarad megkötés miatt. A napokban érkezett a jegyző úrtól egy levél, aminek melléklete
a belső ellenőr – könyvvizsgáló ellenőrzésére hivatkozik helytelenül véleményem szerint. Quasi azt állítja, hogy
miattunk nem került sor a megkötésre. Mivel a települési önkormányzat elfogadta határozatban és mi nem.
Ez ebben a formában nem igaz. Ultimátum jelleggel 2014-ben előterjesztésre került egy tervezet, amit nem fogadtunk el, viszont egy egyszerű módosító indítványt javasoltunk, ami mindössze csak annyit tartalmazott, amit a
törvény előír. Semmi több mint 1-2 mondat volt a változtatás. Ezt nem fogadta el Kerepes város testülete, hanem
ragaszkodott az eredetihez ez került hát elfogadásra.
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Igy már helyes a megállapítás. Tehát volt módosító javaslat és nem csak dacosan vagy kitudja, mit vélnek e vizsgálatban miért nem írtuk alá. Részletesen most is ugyan ez a helyzet. Egy diktátumszerű tervezet került előterjesztésre, a módosító indítványom nem került meghallgatásra – megértésre, és az önkormányzat által készített
szerződés került előterjesztésre, és elfogadásra Kerepes Város testülete által. Sajnos ezt továbbra sem tudjuk elfogadni, mert a törvényes minimumot sem tartja be, sőt a törvény szavait áthúzva, kiegészítve és törölve módosítottak egyes njt-ben biztosított jogokat. A kormányhivataltól viszont érkezett egy állásfoglalás, ami kedvező értelmezése azt summázza, hogy a 2014- elött megkötött szerződés tovább érvényes csak a törvényváltozással érintett kérdéseket kell addig is szabályozni, míg sikerül megegyezni a települési és a nemzetiégi Önkormányzatoknak. Jelen esetben mivel a települési határozat megbízza, a polgármester urat az egyeztetésre ezért látunk esélyt.
Téves a megállapítás, ami arra utal, hogy a magunknak kellen e bármit is megszervezni, amit a törvény előír
egyébként a települési Önkormányzat felé kötelezettségnek.
Megegyezés nem igen lehetséges a törvény szavaival ellentétben, viszont azon kérdések, amik kevésbé fontosak
nem akadályozhatják a megegyezést. Javaslom elkészíteni a mi „verzióinkat” ami a törvényen kell, hogy alapuljon, ezért Kérem az erre vonatkozó beszámoló elfogadását az előterjesztésem megvitatása után, az elmondottak
alapján a határozati javaslatom szerint.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
28/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatként, nemzetiségi
önkormányzat működési területén nemzetiségi közösséget megillető jogosultsága és érdekképviselete kapcsán elfogadja Springer Friedrich elnök beszámolóját az Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás eddigi elmaradásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
29/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatként, nemzetiségi
önkormányzat működési területén nemzetiségi közösséget megillető jogosultsága és érdekképviselete kapcsán felkéri az elnököt Vegye fel a
kapcsolatot a K.F. Audit Kft vezetőjével Kiss Ferenc úrral és az ellenőrzés
néhány hibás megállapítására hívja fel a figyelmét.
Határidő: 2016. március 31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
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Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő
javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a javaslatot.
30/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatként, nemzetiségi
önkormányzat működési területén nemzetiségi közösséget megillető jogosultsága és érdekképviselete kapcsán felkéri az elnököt Dr Danka Ferenc úrral folytatatott megbeszélése alapján kérje ki az Országos Német
Önkormányzat közreműködését illetve annak jogi tanácsát.
Határidő: 2016. március 31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Felteszem szavazásra az előterjesztésben szereplő javaslatot, az előterjesztés alapján. Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
31/2016 (II.05.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatként, nemzetiségi
önkormányzat működési területén nemzetiségi közösséget megillető jogosultsága és érdekképviselete kapcsán felkéri az elnököt a szerződés Njt80§ alapján történő megkötésére.
Határidő: 2016. március 31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
Más hozzászólás nem lévén, Springer Friedrich Horst elnök a nyilvános ülést 13:45 órakor berekesztette.

Kerepes, 2016. február 05

Springer Friedrich Horst
elnök

Springer Krisztina
jkv - hitelesítő képviselő
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