Jegyzőkönyv:
N Ö K 2016. május 11-én 10:30 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Készült a Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testületének 2016. év május hó 11. 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 elfogadja Springer Krisztina képviselő személyét an NÖK
2016. május hó 11-i 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:
108/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
Az NÖK Springer Krisztina NÖK képviselő személyét el- fogadja a Német Önkormányzat
Kerepes 2016. május hó 11-i nyilvános ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjének
Megállapítom továbbá, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom, és ismertetem és szavazásra
bocsájtom a napirendi pontokat.
109/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
Az NÖK 2016. május hó 11-i nyilvános ülésének napirendi pontjait az alábbiak fogadja el
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Elnöki beszámoló
NÖK döntés a 2015-ös évi költségvetés beszámolójáról
A 2016-os Feladatalapú támogatás
Intézmények SZMSZ módosításának elfogadása
Pályázatokról beszámoló
Nemzetiségi-óvodai csoportok támogatása
Függőben lévő NÖK ügyek
Közmeghallgatás időpontja és témái
Programok-Rendezvények
Egyebek

Az iskola létszám bővítése
Beszámolót a kerepesi gyerekek nemzetiségi oktatási helyzetéről.
b/ NÖK első negyedéves helyzetelemzése
a/

a 1/ Az iskola létszám bővítése
Tisztelt Képviselő testület!
Az iskola létszámbővítésének véleményezésére kért fel minket Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Gödöllői Tankerületének vezetője Pánczél János úr, a melléklet szerint
Mint tudjuk, az iskolában helyhiány van, viszont ami jelenleg a tervek szerint megoldásaként
felmerült, hogy konténereket vásárolna a fenntartó Kerepesi Önkormányzat.
Ebben kerülnének elhelyezésre a diákok. Ennél a tervnél még a mindössze 420 gyerekről
olvashattunk.
Ami viszont az előterjesztésemnél zavaró körülmény, hogy míg a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Gödöllői Tankerületének véleményezési kérésében 405 -500
azaz az iskola tekintetében 350-400 Főről beszél, az Iskola intézményvezetőjének egyben oktatási
bizottság elnökének ill. kerepes város képviselőtestületének tagjának előterjesztésében
az összlétszám vonatkozásában 600 főről számol be, míg a művészeti oktatás marad 100 fő.
Az állapot közel katasztrofális, és mindenképpen megoldást igényel.
Ennek ellenére Nagy László úr, kit bár biztosítottunk ezzel ellentétes döntésünk visszavonásával a
támogatásunkról, nem jelezte számunkra előre ezt a szándékot. A munkakapcsolat sajnos csak a
tanárok szintjén valósul meg. Quasi, kész tények elé vagyunk állítva és döntést kell hoznunk. Ám,
nem javasolnám a további bővítését a létszámnak, bár ez akár a felvételre váró német osztályok
rovására is mehet. Nem tartanám szemcsésnek a konténer megoldást, bár máshol is van hasonló,
de mindenképpen csak az esetben lehet konténerről is szó, ha nem az alsós gyerekek kerülnek
abban oktatásra.
Egyedüli megoldást, mint azt a korábbi határozatunkban is említettük, a hivatal elköltöztetése akár
konténerbe is, és az eddig elfoglalt szárny átadása a gyerekeknek jelentené.
Az ideiglenes megoldás sajnos ismerten véglegessé válik könnyen, ha nem áll mögötte erős
szándék.
Javaslom alternatívakkal a határozat elfogadását melyhez a valós létszámadatok ismerete
szükséges. Kérem a határozati javaslat megvitatása utáni döntéshozatalukat.
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.

1-es határozat:
110/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
az anyanyelv használatával a nemzetiségi önkormányzat működési
területén ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmények
tevékenységével nemzetiségi közösség sajátos kulturális neveléshezoktatáshoz, az oktatással összefüggő egyéb feladatok kapcsán
elfogadja, hogy az Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és
alapfokú művészeti intézmény Iskolai tanulóinak összlétszáma István
Általános Iskola és alapfokú művészeti intézmény Iskolai tanulóinak
maximális létszámát 450 főről - 500 főre (az általános iskola létszámát
350 főről -400 főre) emelje. A döntésről felkéri az elnökét, hogy a
döntésről felkéri az elnökét, hogy értesítse a települési önkormányzatot
illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gödöllői
Tankerületének vezetőjét Pánczél János urat.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
2-es határozat:
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.
111/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
az anyanyelv használatával a nemzetiségi önkormányzat működési
területén ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmények
tevékenységével nemzetiségi közösség sajátos kulturális neveléshezoktatáshoz, az oktatással összefüggő együttdöntési, véleményezési,
javaslattételi jogok gyakorlásával kapcsolatos tevékenysége és
feladatai kapcsán nem fogadja el, hogy az Kerepesi Széchenyi István
Általános Iskola és alapfokú művészeti intézmény Iskolai tanulóinak
összlétszáma István Általános Iskola és alapfokú művészeti intézmény
Iskolai tanulóinak maximális létszámát 450 főről - 500 főre (az
általános iskola létszámát 350 főről -400 főre) emelje. A döntésről
felkéri az elnökét, hogy a döntésről felkéri az elnökét, hogy értesítse a
települési önkormányzatot illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Gödöllői Tankerületének vezetőjét Pánczél János urat.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

3-as határozat:
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.
112/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
az anyanyelv használatával a nemzetiségi önkormányzat működési
területén ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmények
tevékenységével nemzetiségi közösség sajátos kulturális neveléshezoktatáshoz, az oktatással összefüggő egyéb feladatok kapcsán
javasolja, hogy az Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és
alapfokú művészeti intézmény Iskolai tanulóinak maximális létszámát
az általános iskola létszámát maximum 400 főben határozza meg, ám
Ahhoz, hogy az iskola ezen létszám fölé emelkedjen, csak akkor azzal
a kitétellel, támogatható, ha a települési Önkormányzat átadja az általa
használt épületrészt ezzel biztosítva a megfelelő körülményeket és
ellátást a diákok és tanárok részére. Megfelelő konténeres elhelyezés
csak átmenetileg lehet elfogadható. A döntésről felkéri az elnökét, hogy
értesítse a települési önkormányzatot illetve a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Gödöllői Tankerületének vezetőjét
Pánczél János urat.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
a/2 Eszköz használat – iskolai átadás
Tisztelt tesztület!
Ide vonatkozik előző hónapban tárgyaltkából, hogy véleményeznünk kell a konténer osztályokkal
kapcsolatos Kerepes Város testületi döntését, és ki kell vizsgálnunk milyen befolyással,
következményekkel jár a német nemzetiségi tanulókra, hogy a tanulók egy részét konténer
tantermekben óhajtaja a testület elhelyezni.
Megállapítható mint erről beszéltünk a volt Önkormányzat eladása rossz döntés volt.
Az Iskolába beköltözéssel az Önkormányzat a gyermekek elöl elvette életterüket csökkentette.
A bölcsőde további területet vett el, és a KHT engedély nélküli tevékenysége
Ezek a téves döntések anyagilag is kritizálható következménnyel jártak és mivel nem lehet arra
hivatkozni, hogy az egykor kihasználatlan iskola épülete úgy is üres volt, hisz az volt mindig is a
cél hogy felfusson és kibővüljön régi fényét elérve a kihasználtság terén a Szécsényi Kerepesen.
Épp ezért szorgalmazni kell, hogy mint a KFT, (volt KHT) mind pedig az Önkormányzat sürgősen
adja át a helyet a tanulóknak. Erről, ha kell, beszámolok a város testülete elött is.
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.
113/2016 .(V.31.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy a
nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok kapcsán
elfogadja az elnöki beszámolót a kerepesi gyerekek iskolai
helyzetével és a konténerek vásárlási szándékáról.
Írásban fordul a település vezetőihez a helyzet megoldására
tegyenek lépéseket és az önkormányzat költözését sürgetve adják
át a helyet az iskolának.
Határidő: 2016 május 30
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

a/3 Eszköz használat – iskolai átadás
Tisztelt Képviselő testület!
Az iskola részére mint erről beszámolhattunk átadásra kerültek a német nemzetiégi oktatást elő
segítő eszközök projektor és 3 CD lejátszó is.
Erről a Hivatal Ügyvédjének Mezei Julianna Dr. bevonásával szerződés készült és az átvételt ezzel
dokumentáltuk. Az átadás az NÖK tulajdonjogát nem érinti.
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.
114/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
A nemzetiségi közösség sajátos kulturális neveléshezoktatáshoz, az oktatással összefüggő egyéb feladatok
kapcsán elfogadja az elnöki beszámolót az NÖK által, az
Iskola részére a német nemzetiégi oktatást elő segítő
projektor és 3 CD lejátszó átadásra került eszközökről.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

b/ Az NÖK első negyedéves helyzetelemzése
Tisztelt Képviselő testület!
Anyagi helyzetünket tekintve kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekszünk, bár mint azt láthatjuk
kevesebb a forrás annak ellenére, hogy több lett a forrás a nemzetiségi támogatásra, 2016-ban.
Rendezvényekre és egyéb kiadásra valamivel szűkíteni kell az idén a kereteinket.
Pályázati pénzek is szűkösek mind össze egy pályázatunk lett eredményes.
A Jogi és nemzetiségi érdekképviseleti kérdésekben következetesen járunk el. Jelenleg több eset
van még folyamatban, de eredményeket e téren is elértünk.
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.
115/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy a
nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok kapcsán
elfogadja az elnöki beszámolót az NÖK jelenlegi
helyzetelemzéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
02. napirendi pont: A 2015 évi költségvetésről szóló beszámoló elfogadása
A 2016. évi költségvetés módosítása
A 2015 évi költségvetésről szóló beszámoló
Előterjesztő: Springer Friedrich elnök
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2015-es éves beszámoló elkészítése halaszthatatlan feladat ezért el kell fogadnunk a 2015-ös
zárszámadásunkat. Javaslom a következő testületi ülésen ezt elkészülése után tegyük meg és vegyük
napirendre. A számadatok már rendelkezésünkre állnak, de a pénzügyi osztály által elkészített
zárszámadás elfogadása kötelező ránk nézve.
Kélem a határozatukat az elmondottakban foglaltak szerint dönteni. A napirendi ponthoz tartozó
javaslatot Német Önkormányzat Kerepes testülete következő határozatában hozza meg.
Előterjesztő: Springer Friedrich elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2015-es éves beszámoló, / 797168_2016-04-26/ mely a 2. napirendi pont mellékletként tartalmaz, és
egyben tájékoztat az N.Ö.K 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, ismeretes a testület előtt. Erre
hivatkozva és részletes megvitatása után el kell fogadnunk a 2015-es zárszámadásunkat. Kérem, az
elmondottak alapján előterjesztettek megvitatást és elfogadását a határozati javaslatomnak. A 2015-es
éves beszámolóval kapcsolatban törvényi előírásnak eleget téve tárgyaljuk a napirendipontot. A
napirendi pont elfogadása után közöljük a zárszámadás elfogadását a kormányhivatal törvényességi
osztályával.
Kérem, az elmondottak alapján előterjesztettek megvitatást és elfogadását a határozati javaslatomnak.

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
116/2016.(V.11.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
elfogadja Springer Friedrich elnök 2015-es gazdasági évről
szóló beszámolóját és a 2015-es költségvetés végrehajtását
4.632.000 forint bevételi főösszeggel, illetve 3.651.000 forint
kiadás főösszeggel és 1.213.000 forintos pénzmaradvánnyal a
zárszámadását elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Springer Friedrich elnök

Német Önkormányzat Kerepes
116/2016. (V.11.) számú határozata
a 2015. évi költségvetési beszámolójáról
A Német Önkormányzat Kerepes (továbbiakban: Németi Önkormányzat) a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott jogkörében eljárva a
2015. évi költségvetési beszámolójáról a következő határozatot hozza.
1. A Német Önkormányzat a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló bevételi,
kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát
2. A Képviselő testület a Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását
részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) A Német Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen, az előterjesztési. mellékletben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A 2015.év során a Német Önkormányzatnál működési bevételek 4632 E Ft összegben
illetve A Kiadások a működési kiadásokon kívül a feladattal terhelt kiadások voltak. Ezek a
kiadásokat részben realizálódnak, valamint 2016-ra áthozott feladattal terhelt kiadásokból
álltak.
(3) A Német Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, fogadja el.
(4) A Német Önkormányzat a pénzmaradványát és annak felhasználását a mellékletnek
megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A képviselőtestület a pénzeszközök változásának levezetését a mellékletben
Szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
3. A Német Önkormányzat utasítja az elnököt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési
kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
4. A Német Önkormányzat utasítja az elnököt, hogy az elfogadott zárszámadási határozatot a
helyi önkormányzat részére továbbítsa.
5. Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

Határidő: azonnal
Felelős Springer Friedrich elnök
Melléklet a 2015. évi költségvetési beszámolóhoz
4.632 E Ft bevétellel
3 651 E Ft kiadással
1 213 E Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá

N. Ö. Kerepes 2016. évi költségvetés módosítása
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 2015. február 15.
A mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem a Német Önkormányzat Kerepes Képviselőtestülete 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 ismertek 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 eddig figyelembe
véve az általunk ismert adatokat az ismeretlen tényezőket csak feltételezve kerültek kidolgozásra a
2015-ös év költségvetésünkben.
Kérésemre a Települési Önkormányzat Pénzügyi vezetője előkészítette az adatokat, a ülésünkre
így a változásokkal kiegészített Költségvetésünket immáron az aktuális feladatalapú támogatással
kiegészítve készítettem el. Ezen elmondottak alapján terjesztem megvitatásra és elfogadásra a határozati
javaslatomat. Határozati javaslatom a 2016. évi költségvetésre vonatkozóan az alábbi döntésre vonatkozik:
A Képviselő-testület a Német Önkormányzat Kerepes 2016. évi költségvetését módosítja a Feladatalapú
támogatás végleges összegével. A költségvetés készítésénél a most elfogadott alapelveket és célkitűzéseket
figyelembe kell venni. Az adatok szerint a bevételi fő összeg, a működési költségvetési támogatásának
összege, mely 2016-ban: 781.686.- Forint, és a 2.575.800.- forint feladatalapú támogatás és a
1.213.000.- forintos pénzmaradványunk. Ami megegyezik a 4.570.573 főösszeggel. ez bár maximum a
támogatás mintegy 720 ezer forinttal kevesebb, mint 2015-ben volt. Annak ellenére, hogy az áthozott
összegünk 1 Millóval magasabb, mint 2015 év elejére áthozatunk. 150.000 forintos pályázati bevételünk
még nem érkezett meg, de aláírási stádiumban van. Ezzel is növekedett a költségvetés 2016-ra.

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.
117/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete döntése
alapján a 2016 évi költségvetését módosítani szándékozik a
feladatalapú támogatás végleges összegével. mely 3.676.712.Forint. és a pályázaton elnyert 150.000 forinttal. Továbbá az
elfogadás tényétől értesítse Kerepes város Önkormányzat
Jegyzőjét.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich elnök

Német Önkormányzat Kerepes 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Springer Friedrich elnök
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 26.§-a, valamint a Magyar Köztársaság
2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCCIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a
mellékelt költségvetési határozat-tervezetet terjesztem a Német Önkormányzat Kerepes Képviselőtestülete elé. A költségvetés összeállításakor az államháztartásról szóló 2011.évi törvény 23.§ -26. §ainak, illetve a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
előírásait kell figyelembe venni. A feladatalapú támogatás ismert összegével kiegészült Normatív
támogatás és az áthozott 2014-es évi maradványösszege a 2015-és költségvetésünk összege.
Ebből gazdálkodtunk és gazdálkodunk eben a gazdasági évben. A 2016-ös év feladatalapú
támogatásának terhére javaslom az általunk bérelt nyári táborozásra és egyéb rendezvények
megtartására szánt terület fejlesztését és karbantartását. Amennyiben a 2015-évi pénzmaradvány nem
fedezi e költségeket, azaz a 1.213.000 Forint pénzmaradvány nem elegendő, hisz ennek egy része a
2015-ös vállalt feladattal terhelt összeg volt, úgy ennek költségkeretét éves szinten 800.000 forintban
javaslom meghatározni. Ezek a beruházások megtérülnek mivel bérleti és egyéb költségek nem
merülnek fel. Törekednünk kell arra viszont, hogy a rendezvények számát és a kihasználtságot
növeljük. Javaslom idén is bevonni az iskolát és a kultúrcsoportjainkat is ennek a projektnek a
kibővítéséhez. Az költségvetés feladataink végrehajtásához szükséges beszerzések és beruházások
esetén az elnök eddig is saját hatáskörben döntött, amelyről testületi ülésen beszámolt a képviselőtestületnek.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és elfogadni szíveskedjék a 2016.
évre tervezett költségvetés változását. Ezen elmondottak alapján terjesztem megvitatásra határozati
javaslatomat.
Szükséges szavazati arány: minősített többség

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
118/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
I. Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete döntése alapján a 2016 évi
költségvetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 26.§-a, valamint a
Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCCIV. törvény vonatkozó
rendelkezései alapján a mellékelt költségvetési határozat-tervezetet terjesztem a Német
Önkormányzat Kerepes Képviselő-testülete elé.
A költségvetés összeállításakor az államháztartásról szóló 2011.évi törvény 23.§ -26. §-ainak,
illetve a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
előírásait kell figyelembe venni. A feladatalapú támogatás ismert összegével kiegészült
Normatív támogatás és az áthozott 2015-es évi maradványösszege a 2016-és költségvetésünk
összege.
Ebből gazdálkodtunk és gazdálkodunk eben a gazdasági évben. A 2015-ös év feladatalapú
támogatásának terhére javaslom az általunk bérelt nyári táborozásra és egyéb rendezvények

megtartására szánt terület fejlesztését és karbantartását. Amennyiben a 2015-évi
pénzmaradvány nem fedezi e költségeket, azaz a 1.213.000 Forint pénzmaradvány nem
elegendő, úgy ennek költségkeretét éves szinten 800.000 forintban maximalizálva javaslom
meghatározni. Ezek a beruházások megtérülnek mivel bérleti és egyéb költségek nem
merülnek fel. Törekednünk kell arra viszont, hogy a rendezvények számát és a kihasználtságot
növeljük. Javaslom bevonni az iskolát és a kultúrcsoportjainkat is ennek a projektnek a
kibővítéséhez. Az költségvetés feladataink végrehajtásához szükséges beszerzések és
beruházások esetén az elnök eddig is saját hatáskörben döntött, amelyről testületi ülésen
beszámolt a képviselő-testületnek.

II. Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testületének határozata
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testülete figyelemmel Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket határozza.
1. hatálya
1. A rendelet hatálya kiterjed az Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testületére.
2. tartalma
2. (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ban
foglaltak alapján a Kerepes Német Önkormányzat Képviselő-testület a költségvetés
tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:
(2) Az NÖK költségvetése tartalmazza
a) A költségvetési bevételi előirányzatokat és a költségvetési kiadási előirányzatokat,
működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási
kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és
államigazgatási feladatok szerinti bontásban, b) A költségvetésben elkülönítetten
szerepelnek az esetleges évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására
szolgáló általános tartalék és céltartalék.
3. Általános rendelkezések
(1) költségvetési határozat meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként
vállalt feladatok ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat,
figyelemmel a költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, a
foglalkoztatottak létszámára,
továbbá a 2015. évi gazdálkodás főbb szabályait. (2) Német Önkormányzat Képviselőtestületének takarékos és hatékony gazdálkodást kell folytatnia.
4. A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a 2016. évi költségvetésének bevételi fő
összegét 4.570. ezer forintban, kiadási fő összegét 4.570 ezer forintban állapítja meg.
A költségvetési hiány összege 0 eFt. 3 (2) A fő összegen belül a költségvetési
keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak
5. Finanszírozás
Az Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez a 2016. évben, hitelállománya nincs. A
bevételek és kiadások tárgyévi egyenlege, ha a kiadás > bevétel, akkor hiány keletkezik,
amit belső forrásból (előző évi pénzmaradványból) finanszíroz.

6. Helyi Önkormányzattól támogatási bevételek
Az Önkormányzat helyi Önkormányzati támogatással nem számol.
7. Támogatásértékű bevételek
Az Önkormányzatunk támogatásértékű bevételei 3.512 ezer
8. Költségvetési támogatás Az Önkormányzat költségvetési támogatással nem számol.
9. Európai Uniós projektek Az Önkormányzat EU-s projektjei 2016-ben nincsenek.
10. Beruházás/felújítási kiadások
10.§ A beruházásokról és felújításokról szükség esetén döntéseit külön határozatban készíti
el.
11. Átadott pénzeszközök
Az Önkormányzat civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyéb
szervezeteknek, vállalkozásoknak nyújthat támogatást A pénzeszköz átadás keretösszege
az előző évekhez hasonló nagyságrendű, így biztosítva a helyi szervezetek településen
végzett hathatós munkájának és segítségének támogatását.
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai Az Önkormányzat szociális jellegű kiadást nem nyújt.
13. Létszám-előirányzatok (1) Az Önkormányzat várható 2016. évi létszámszükségletét
és Német Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretét 0 főben
állapítja meg.
14. Közvetett támogatások Az Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.
15. Költségvetési egyenleg Az Önkormányzat és intézményei összesített költségvetési
mérlegét a pénzügyi iroda készíti el.
16. Előirányzat-felhasználási terv Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a
pénzügyi iroda készíti el.
17. Általános- és céltartalék Német Önkormányzat Képviselő-testülete az általános
működési tartalék összegét 300 ezer forintban, cél tartalékát 500 ezer forintban határozza
meg. A céltartalék közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészét képezi. Az
általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tartalék terhére hozott
döntések alapján a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a 2016. évi
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2016. december 31-i hatállyal dönt a
költségvetés rendeletének módosításáról.
18. Adósságot keletkeztető ügyletek Az Önkormányzat 2016-aen és az azt követő három
évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
19. Többéves kihatással járó kötelezettségek Az Önkormányzatnak többéves kihatással
járó kötelezettsége nincs.
20. Béren kívüli, és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások (1) Német
Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, Béren kívüli, és béren kívüli
juttatásnak nem minősülő juttatásokat nem tervez.
21. Az NÖK költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) A NÖK gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért az elnök felelős. Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a
képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a
képviselő-testület 100 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza az elnökre. Az elnök a
finanszírozási művelet megtörténtét követően képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást
adni. A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület
hatásköre. A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére az elnök jogosult. A betét
elhelyezésről a betét elhelyezést követően testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. A
szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 E forint értékhatárig jogosult az
elnök a visszavonásról képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Az elnök túl ezen, 1000 E forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről testületi
ülésen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület az e tervezetben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig
támogatja a társadalmi szervezeteket, helyi civil önszerveződő közösségeket, egyházakat.
Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb az önkormányzat költségvetésében kiadást
eredményező támogatás nem nyújtható. Alapítvány céljára akkor is nyújtható pénzbeli
támogatás, ha a székhelye nem Kerepesen van, de a község lakosságának, illetve az
önkormányzat érdekeit is szolgálja.
(3) A tárgyévre vonatkozó támogatás legkésőbb tárgyév január 31-ig igényelhető az
elnökhöz eljuttatott kérelem formájában. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező
adatait (név, székhely, képviseletre jogosult személy, adószám, bankszámlaszám,
elérhetőség), a támogatás felhasználásának célját.
(4) 100 E alatti támogatás egy összegben, 100 E forint feletti támogatás két
egyenlő részletben, 500 E Ft feletti támogatás egyeztetés alapján kerül kiutalásra

(5) Megállapodásban kiköthető hogy a támogatott szervezet a támogatás összegével köteles
elszámolni. Ez esetben a támogatásban részesülő önszerveződő közösségek, egyesületek,
alapítványok, vállalkozások, a kapott pénzeszközről tárgyévet követő év január 31-ig
kötelesek beszámolni.
(6) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzati források
terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
Támogatás azon szervezetnek nyújtható, amely az előző évben kapott támogatással
elszámolt. Az elszámolás a támogatott saját nevére szóló, hitelesített számlamásolattal
történik. A számlamásolaton szerepelni kell az „Német Önkormányzat Kerepes … évi
támogatásából finanszírozva” megjegyzésnek.
Az elszámolás további részleteit a támogatottul kötött megállapodás tartalmazza
(7) A társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi civil önszerveződő közösségek,
egyházak, vállalkozások támogatásáról a Képviselő-testület az általános tartalék, valamint
a többletbevételek terhére hozhat döntést.

(8) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata év közben megváltoztatható.
(9) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetés módosítása.
(10) (1) A Képviselő-testület az átcsoportosítás jogát az elnökre ruházza át, és a tartalékkal
való rendelkezés joga is megilleti. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a
képviselő-testület nem ruházza át.

(2) A (1) is meghatározott jogkörben az elnök az előirányzatok közötti átcsoportosítást
hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetésben nem
szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(11) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(12) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a
felelős.
(13) (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a elnökét a költségvetésben előírt bevételek
beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) Az elnök az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a
háromnegyed éves helyzetéről november 30. napjáig beszámol a Képviselő-testületnek.

(14) Az önkormányzati költségvetési előző évi pénzmaradványának elszámolása során a
kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő testület
dönt. Az önkormányzat szabad pénzeszközeit az elnök jogosult a legkedvezőbb betétben
elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében, melyről a képviselőtestületet tájékoztatja.
Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll. A
vagyonbiztonságot veszélyeztető pl. elemi csapás, illetőleg előre nem látható
következmények elhárítása érdekében (akár veszélyhelyzetben) az elnök az NÖK
költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a Képviselőtestület ülésén
kell beszámolni Az éves gazdálkodásról az elnök a zárszámadást a költségvetési évet követő
négy hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület negyedévenként,
de legkésőbb a 2016. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2016.
december 31-i hatállyal dönt a költségvetés módosításáról.

22. Záró rendelkezések A költségvetés elfogadását követő napon lép hatályba.
Az NÖK ezzel a tartalommal elfogadja a költségvetését és annak végrehajtásáról szóló
határozati javaslatot. 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. Felkéri Springer
Friedrich elnököt, hogy az elfogadás tényétől értesítse Kerepes város Önkormányzat Jegyzőjét.
Határidő: 2016.12.31 folyamatos
Felelős: Springer Friedrich elnök

03. napirendi pont: Feladatalapú támogatásunk 2016
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Nemzetiségi önkormányzatok idei Feladatalapú támogatásának összege ismeretessé vált és ez a
2016-os költségvetés elkészítésének fontos alapja mivel ez a legnagyobb bevételi forrása a nemzetiségi
önkormányzatunknak.
Az összeg a pontszám alapján, ami a maximális 30 pont a Nemzetiségi érdekképviselet,
50 a Nemzetiségi kulturális autonómia terén és a kulturális örökség ápolása terén ugyancsak a
maximális 20 pont Egyéb kategóriában is. Összesen ez 100 pont melynek értéke így 2.575.800.Forint. Ez két egyenlő részletben érkezik a K&H banknál vezetett folyószámlánkra.
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

119/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
elfogadja Springer Friedrich tájékoztatását a 2015-os év állami
költségvetésből érkező Feladatalapú támogatásunkról mely
2016-ban 2.575.800.-. Forint.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

04. napirendi pont: Intézményi SZMSZ módosítások elfogadása
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Tudomásunk van arról is, hogy az Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának
módosítása is megtörtént. Erről, pedig mint annak besorolása 851013 Nemzetiségi óvodai nevelés,
ellátás is. Itt, együttdöntési kötelezettség állhatna, fenn melynek elmulasztását most pótolhatjuk.
Javasolni kellene, hogy válasszák szét a Bölcsödét önálló intézménnyé az Óvodától. Ez már
esedékes lenne.
A módosítás elfogadását javasoljuk a nemzetiségi közösség együttdöntési, véleményezési,
javaslattételi jogok gyakorlásával kapcsolatos tevékenység ellátásáról szóló képviselő-testületi
jogunk alapján kérem előterjesztésem megtárgyalni. majd annak értelmében kérem döntésüket.
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
120 /2016.(V.11.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt,
hogy a nemzetiségi közösség együttdöntési,
véleményezési, javaslattételi jogok gyakorlásával
kapcsolatos tevékenység ellátásáról szóló
képviselő-testületi döntést hoz, azt Kerepes város
Önkormányzata már eldöntötte 2016 évi áprilisi 26-i
rendkívüli ülésén a Kerepesi Napközi-otthonos
Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát módosítását a Német
önkormányzat Kerepes együttdöntési véleményezési
jogának figyelmen kívül hagyásával. Ennek ellenére
ezt megerősítve a Német Önkormányzat Kerepes
testülete ezt elfogadja és felkéri egyben elnökét és
felhatalmazza az elnököt, hogy az elfogadás tényétől
értesítse Kerepes Város Önkormányzat Jegyzőjét és a
polgármesteren keresztül a testületet.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

Springer Friedrich: Tisztelt Képviselő-testület!
Továbbá Önkormányzati SZMSZ- módosítása is megtörtént.
Erről, is most pótolhatjuk véleményezésünket. A módosítás elfogadását javasoljuk a nemzetiségi
közösség véleményezési, javaslattételi jogok gyakorlásával kapcsolatos tevékenység ellátásáról
szóló képviselő-testületi jogunk alapján. Kérem előterjesztésem megtárgyalni, majd annak
értelmében kérem döntésüket.
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
121/2016.(V.11.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt,
hogy a nemzetiségi közösség együttdöntési,
véleményezési, javaslattételi jogok gyakorlásával
kapcsolatos tevékenység ellátásáról szóló képviselőtestületi döntést hoz, bár Kerepes város
Önkormányzata már eldöntötte 2016 évi március 8-i
ülésén a hatályos SZMSZ-t módosította és ezt
megerősítve a Német Önkormányzat Kerepes testülete
ezt elfogadja és felkéri egyben elnökét és
felhatalmazza az elnököt, hogy az elfogadás tényétől
értesítse Kerepes Város Önkormányzat Jegyzőjét és a
polgármesteren keresztül a testületet.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

05 napirendi pont: Pályázatok helyzete
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök

BMI pályázat „Über -regionális kapcsolatfelvételre”
A BMI is irt ki pályázatot ugyancsak a melléklet szerint, melyen a Heimatvereinnal közösen szándékoztunk
indulni. Sajnos a tervezett pályázat kiírása nem vonatkozott az anyaországi kapcsolattartásra inkább
külhoni magyarlakta településekre lehetet volna vagy idehaza utazva meglátogatni partner településeket.
Ezért sajnos a pályázat eredménytelen volt. Kérem javaslatom megvitatását követő 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

122/2016 .(V. 11.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
nemzetiségi autonómiája kapcsán döntésével az Őshazával
történő kapcsolattartásról szóló döntésével elfogadja az elnöki
javaslatot és egyben sajnálja az Überregionale Kontakt-förderungs
BMI pályázat eredménytelenségét.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

c/ GUL-15-D Emléktábla
Értesítettek, hogy a GUL-15-D Emléktáblák kihelyezésének támogatása c. felhívására benyújtott,
GUL-15-D-2016-00088 azonosítószámmal nyilvántartott Malenkij Robot emléktábla Kerepes című
pályázata/támogatási kérelme nyertessé nyilvánítása folyamatban van a rendezvény ehhez kapcsolódik
hozzá, de van némi akadály hisz februárban kelt levelünkre a mai napig nem érkezett válasz a polgármester
részéről. Ez a rendezvény akadályoztatása lehet és a szükséges lépéseket meg kell tennünk. Kérem

beszámolót megvitatni és azt követően az NÖK határozati javaslat szerinti dönteni.
123/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok kapcsán a
helyi németség történelmével kapcsolatosan elfogadja a
beszámolót arról, hogy a GUL-15-D-2016-00088
azonosítószámmal nyilvántartott Malenkij Robot
emléktábla Kerepes című pályázat állásáról. És
felhatalmazza az NÖK testülete az elnököt a szükséges
intézkedésekre a megvalósítás érdekében.
Határidő: 2016 Június 30
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

Große Schwabenzug pályázat – EPER
Az EMMI által kiírt NEMZ KUL 16 pályázaton a Große Schwabenzug címmel, eredményesek voltunk
a támogatás 150.000 forint lett. Ezt a pályázat befogadva módosított költségvetéssel szerződéskötésre vár.
Időpont szempontjából módosítanunk kell ezért erről még további döntések szükségesek.
A Herbertingeni partner csoportokat is meghívtuk márciusi döntésünk szeri.
Kérem beszámolóm megvitatását követő 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

124/2016 .(V. 11.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
nemzetiségi autonómiája kapcsán döntésével elfogadja az elnöki
beszámolót az EMMI által kiírt NEMZ KUL 16 pályázaton a
Große Schwabenzug pályázatunk nyertességéről és az 150.000
forint eredményről és a szerződéskötésre felhatalmazza az az NÖK
az elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

Große Schwabenzug pályázat ÉMNÖSZ
Az ÉMNÖSZ pályázaton is indulhatunk a Große Schwabenzug rendezvénnyel. Ezt a pályázatot a
melléklet szerint az ÉMNÖSZ - b. pontos szerinti kategóriájába besorolhatónak véljük.
Az időpont módosítását követően adhatjuk be annak ismeretében.
Kérem beszámolóm megvitatását követő elfogadását és a határozati javaslatom szerinti döntéseiket.

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
125/2016 .(V. 11.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
nemzetiségi autonómiája kapcsán döntésével elfogadja az elnöki
beszámolót az ÉMNÖSZ által kiírt pályázatról. A Große
Schwabenzug témában felhatalmazza az NÖK az elnökét a
pályázati anyag elkészítésére, továbbá a benyújtására a kiíró
ÉMNÖSZ felé.
Határidő:2016. május 30
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

Az ÉMNÖSZ pályázatot javasolnám a Nemzetiségi intézményeknek is megküldeni, továbbá a Nemzetiségi
egyesületnek is. A melléklet szerint az ÉMNÖSZ - kategóriájába besorolhatónak témába indulhatnak Ők
is pályázaton. Az időpont módosítását követően adhatjuk be annak ismeretében.
Kérem beszámolóm megvitatását követő elfogadását és a határozati javaslatom szerinti döntéseiket.

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.

126/2016 .(V. 11.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
nemzetiségi autonómiája kapcsán döntésével elfogadja az elnöki
beszámolót az ÉMNÖSZ által kiírt pályázatról. Az NÖK testülete
felhatalmazza az elnökét a pályázati anyag továbbítására a
nemzetiségi óvoda és iskola intézményvezetője részére, azzal az
ajánlással, hogy dolgozzanak ki pályázatot a rájuk illő
kategóriában.
Határidő:2016. május 30
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök7

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
127/2016 .(V. 11.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
nemzetiségi autonómiája kapcsán döntésével elfogadja az elnöki
beszámolót az ÉMNÖSZ által kiírt pályázatról. Az NÖK testülete
felhatalmazza az elnökét a pályázati anyag továbbítására a
nemzetiségi egyesület és csoportok felé.
A Kerepesi Német Kultúregyesület elnökét kérje fel, hogy
dolgozzanak ki pályázatot a rájuk illő kategóriában.
Határidő:2016. május 30
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

06. napirendipont: nemzetiségi óvodai támogatása
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök

óvodai támogatás
Tisztelt testület!
Az óvodai támogatásról előző testületi ülésen már tárgyaltunk.
A nevelő testület megkeresett kérésével bennünket a melléklet szerint.
A kérésük : 3 db usb kimenettel ellátott Samsung Hifitoronyra és 3db Mikrohullámú sütő
(a külön étkező, étel intoleranciás gyerekek ételét külön kell megmelegíteni a csoportokban.)
illetve Mikrofonok, hangfalak, kihangosítas közös kültéri programokhoz (Sankt Martin Tag;
Kindertag..) továbbá, Könyvsorozat, ami a környezetismereti nevelést sokban kiegészítené, a
gyerekek német nyelvi ismereteihez nagyban hozzájárulna.
Ez a kérés specifikus voltából nehezen beszerezhető és a jelentős kiadást róna ránk.
Javasoltam több részletben beszerezni az igényelt eszközöket. Mikrohullámú berendezések
átadása használatra lehetségesek az iskola szerződéséhez hasonló módon.

Az árak ismeretében mikrohullámura 3 darab esetére 30.000 forintig
A hifi magnó Samsung sajnos 64.000 Ft körül kerülne, ezért más márkát javaslok, mint az iskola
esetében is. Ennek költsége kettő darab 100 Euro /32000 ft/ + egy kihangosított berendezés USB
bluetooth bemenettel 179 Euroba / 58000 ft /kerülne (sajnos ez a legjobb ár)
Javaslom a 2016-os feladat alapú támogatásunk terhére támogassuk az óvoda nemzetiségi
csoportját anyagi áldozatot vállalva, a fenti termékek erejéig, a további beszerzések az év második
felére lehetségesek. A beszerzések összegét max. 100.000 forintba határozzuk meg.
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
128/2016 .(V.11.) NÖK határozata:
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
döntésével elfogadja üdvözli és elfogadja a az óvodások

támogatásáról és a nevelők kéréséről a nekik nyújtandó
támogatásról vagy beszerzéséről szóló javaslatot. Az NÖK
felhatalmazza az elnököt az óvodai nemzetiségi nevelés
támogatását elősegítő beszerzéseket maximalizált összegben
100.000 forintban óhajtja támogatni.
Ezt a 2016-os évi költségvetésből a működési illetve részben
a feladat alapú támogatás terhére teszi meg.
Határidő: 2016. december 31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

07. napirendi pont: függőben lévő ügyek
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök

Tisztelt német Önkormányzat!
Pályázatunkat a befogadták a „malenkij robot” emlékhely kialakítása, emléktábla elhelyezése a temetőben
Kerepes Város polgármesteréhez levélre nem érkezett válasz. Ezt a pályázati előterjesztésnél mar
említettük. Folyamatban van a lezárása.. 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

129/2016 .(V. 11.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
hagyományőrző és kulturális kötelezettségénél fogva elfogadja
az elnöki beszámolót a függőben lévő malenkij robot pályázatról.
Határidő: 2016. május 30
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
130/2016 .(V. 11.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
hagyományőrző és kulturális kötelezettségénél fogva elfogadja
az elnöki beszámolót a függőbben lévő nyári táborról és a
sikertelen pályázatról.
Határidő: folyamatos 2016. december 30
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

újságunk
Tisztelt Önkormányzat!
A Kerepesch X-Press pályázaton nem nyert támogatást, ezért saját költségből adjuk ki.
Eddig vártunk függőben hagytuk ezt a projectet és megvártuk a húsvétot majd most a Herbertingeni
eredményeket. Ezután most hamarosan kiadásra kerülhet alapunk. Továbbá idén is a goldene bierne

pályázatot kiírtuk és azon diákokat támogatjuk, akik az iskola felső osztályába lépnek és a legjobb
tanulók. Mind ez szeptemberben a tavalyihoz hasonló módon annak alapján jöhet létre.
Függőben van továbbá az együttműködési megállapodásaink pedig végrehajtása már több mint
esedékes. 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
131/2016 .(V. 11.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
hagyományőrző és kulturális kötelezettségénél és

médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak érvényesítésével
fogva elfogadja az elnöki beszámolót a függőben lévő Kerepesch
X-Press kiadásáról, az együttműködési megállapodásról a Goldene
Birne dijról.
Határidő: folyamatos 2016. december 30
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

08. napirendi pont: következő testületi közmeghallgatás időpontja
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök

Tisztelt Testület!
Javaslom, hogy Német Önkormányzat Kerepes testületének a munkatervtől eltérő következő
közmeghallgatási időpontja 2016. május 13-án 18 órakor legyen.
Ennek kötelező témáin időszerű kerepesi helyi témák is kerüljenek be, amikre a hozzászólások
alapján kialakulhat az NÖK hivatalos állásfoglalása a testületi üléseken és annak értelmében
képviselhetjük a hozzászólók érdekeit is.
Felteszem szavazásra a határozati javaslatomat, kérem megvitatás utáni döntéshozatalukat.
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
132/2016. (V.11.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
Következő testületi ülésének időpontja 2016. Május 13.án
18:00 órakor legyen a Szilasi közösségi házban.
Határidő: Azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

09. napirendi pont: Programok rendezvények
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök
a/ Programok rendezvények
Tisztelt Testület!
Nyári tábor felhívás érkezett de rászoruló részére kedvezményes vagy akár ingyenes is lehet erre
felmérést kell végezni az iskola bevonásával. A német önkormányzatunk azért kapott róla
tájékoztatást, hátha van olyan tanuló iskolánkban, aki német nemzetiségi tevékenysége és
eredményei alapján megérdemli, hogy részt vegyen a nyári táborban, vagy rászoruló a család.
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

133/2016 .(V. 11.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
hagyományőrző továbbá a nemzetiségi közösség sajátos
kulturális önazonosságának megerősítését, szolgáló
döntésével elfogadja az elnöki beszámolót a taksonyi
táborról.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
b/ kézművesnap Tarjánban
Az idén 14. alkalommal kerül megrendezésre a kézművesnap Tarjánban. MAGYARORSZÁGI
NÉMETEK 1. ORSZÁGOS KÉZMŰVESNAPJA 2016. május 14-én, szombaton, 14 órától a
Tarjáni Művelődési Házban óhajtunk mi is részt venni a kultúrcsoportunkkal és a hagyományos
kézművességet gyakorló mestereket megtekinteni kik termékeiket s portékák készítését
bemutatják be. Ennek a rendezvénynek a fővédnöke: A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK
ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA. Anyagi ráfordítást nem igényel, ha csak nem buszt kell
bérelnünk, de véleményem szerint 2 Szgk. is elegendő lehet. Ennek üzemanyag elszámolása a
törvényes előírásoknak megfelelően történik meg. Az étkezésre és a rendezvényhez hozzárendelve
30.000 forintot javaslok elszámolni a 2016-os költségvetésünkből annak terhére.
Mi be is jelentkeztünk Miskovics Mária elnökasszonyál a Tarjáni Német Nemzetiségi
Önkormányzatnál, hogy jövünk. Kérem a határozati javaslatom megvitatása után annak
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
134/2016 .(V. 11.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
hagyományőrző továbbá a nemzetiségi közösség sajátos
kulturális önazonosságának megerősítését, szolgáló
döntésével elfogadja az elnöki beszámolót kézművesnapról
Tarjánban. Anyagi áldozatot vállalva a 2016-os
költségvetése részeként óhajtaja elszámolni azt a 30.000
forint összeget amit ennek a rendezvénynek a részvételi
támogatására szánt.
Határidő: 2016. május 14
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

c/ Herbertingeni összejövetel
Tisztelt képviselőtestület!
Herbertingenbe járva egy rendezvényen vettünk részt, amin a Trachtenverein vendégei voltunk
közös német dalok éneklésével helyi és kerepesi történetek megismerésével, illetve közös
hagyományok keresésével telt az este.
Megjegyezzük, hogy németországiban egyedülálló a sváb konyha a savanyutüdő és a pacalpörkölt
is. Helyi ínyencséggel is ismerkedtünk.
Kérem a határozati javaslatom megvitatása után annak 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

135/2016 .(V. 11.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
hagyományőrző és kulturális kötelezettségénél az
anyaországi kapcsolattartással összefüggésben elfogadja az
elnöki beszámolót a Herbertingeni sváb hagyományokkal és a
Trachetn vereinnalk kapcsolatosan.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

d/ rendezvények általában
Több meghívás érkezett melyeket továbbítunk a nemzetiségi csoportunknak és
felkérjük, őket képviseljék a kerepesi németséget és a jó kapcsolatokat ápolják kerepes és a
kerepesi németek érdekében. Kérem a határozati javaslatom megvitatása után annak 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

136/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
hagyományőrző továbbá a nemzetiségi közösség sajátos
kulturális önazonosságának megerősítését, szolgáló
döntésével fogva elfogadja az elnöki beszámolót és felkéri a
KNK egyesületet képviseljék a kerepesi németséget a
meghívóink felé a rendezvényeken, a jó kapcsolatokat
ápolják kerepes és a kerepesi németek érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

10. napirendi pont: egyebek
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök

a/
b/
c/
d/
e/
f
g/
h/
j/

a/

Herbertingeni beszámolók
Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának véleményezése
A Feladat alapú támogatás elszámolása és a határozatok.
ÉMNÖSZ felé tagdíjfizetés költsége 2016
Hirdetmény - Kerepes Ifjú Tehetsége Díj
Sporttámogatás Schirilla György
Civil szerveződések pályázati felhívás
Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj adományozása
Belső ellenőrzési vizsgálat

Herbertingeni utazás - beszámoló

Tisztelt testület!
A Herbertingeni küldöttségünk eredményesen képviselte a Kerepesi németséget és mondhatni a
települést is. Ennek költségelszámolása még folyamatban van.
A résztvevők 15-20.000 forint körüli / pontos szám még nem ismert / önrésszel támogatják az
önkormányzat kötelezettség vállalását.
Az utazásról röviden:
Elkészítettem Springer Krisztinával az utazást ezért Németországon átutazva mindent elterveztem
tárgyaltam és lebeszéltem Lefoglaltuk a vonat és a repülőjegyeket is a szállást és a kölcsönautót 4
napra. Ezt az utat igaz Hollandián keresztül tetem meg, de olcsóbb megoldás volt, mint kiutazni
autóval. Továbbiakban a csoport utazása is Dortmundba indult repülővel (fapados) mivel onnan az
út vonattal még így is olcsóbb volt, mint pl, München vagy Stuttgart, vagy esetleg Köln.
A repülő reggel érkezett onnan tovább vonattal Ulm majd Herbertingen céllal ment.
Ott délután 16 órakor várt az állomáson a kölcsön autó egy Mercedes kisbusz 8 főre.
(Ennek költsége 4 napra volt 100 euró!) A szálloda le volt foglalva, de távolabb volt a
vonatállomástól nem is lehetett volna másként közlekedni. Itt már a Knoll család szinte várt is
minket és este velük vacsoráztunk, megbeszéltük a következő napok programjait. Videó üzenetet
adtunk át a Kerepesi rokonoktól nekik.
Másnap a polgármesterrel találkoztunk Herr Hoppe fogadott és szívélyes mondhatni baráti
beszélgetésben ismerkedtünk meg.

Szerény ajándékot (sajnos a repülőtéren beszerezve) adtunk át neki egy képes kerepes könyvvel
együtt. Délután Herr Bischofberger a hoteliére ki a Heuneburgot
földvárat üzemeltető egyesület vezetője megmutatta a rekonstrukciónált Herbertingeni kelta
földvárat. Egy közös ponttal több, ami hasonló a két település között. A halomsírokat is
megnéztük, ami kicsit messzebb volt. Másnap egy közeli település csodálatos székesegyházát és a
Bodenitavat Wilhelmshafen néztük meg Ravesnsburgot érintve.
Este a Trachtenvereinnal találkoztunk ahol a barátságukat elmélyítettük közös vacsorán élveztük
vendégszeretetüket.
Másnap Ulmon Münchenen át este értünk haza Kerepesre az esti órákban.
A költségek elszámolása során nem merült fel váratlan plusz költség és a tervezett 2015-ös
feladatot sikerült végrehajtanunk. Az elszámolást követően következő testületi ülésen számolok be
róla, de a tervezet 500.000 forintot nem léptük, vagy ha igen nem jelentősen túl.
Ezt a 2015-ös költségvetésből áthozott feladatalapú támogatás terhére számoljuk el.
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
137./2016 .(V.11.) NÖK határozat:
A német nemzetiségi önkormányzat Kerepes a működési
területén megvalósuló kulturális jellegű programok
szervezését szolgáló képviselő-testületi döntésével a
hagyományőrző és kulturális kötelezettségénél az
anyaországi kapcsolattartással összefüggésben ennek
értelmében, ezzel összefüggő kötelezettségénél fogva, a
testülete úgy döntőt, elfogadja Springer Friedrich elnök
beszámolóját a Herbertingeni kapcsolattartási feladat
végrehajtásával kapcsolatban. Felkéri az elnököt készítsen
beszámolót a költségekről.
Határidő:2016. Június 10
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
Tisztelt testület!
Mellékelt határozataink részben végrehajtásra kerültek részben viszont vagy nem vegy nem is
fognak az idő rövidsége miatt. Ezért az Április 30-as határidőre való tekintettel minden pénzt, amit
2015-ben elnyertünk sikerült elköltenünk az arra vállalt céljainkra.
A Herbertingeni küldöttségünk eredményesen képviselte a Kerepesi németséget és mondhatni a
települést is. Ennek költségelszámolása még folyamatban van.
A résztvevők 15-20.000 forintos önrésszel támogatják az önkormányzat kötelezettség vállalását.
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

138/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
A német nemzetiségi önkormányzat Kerepes a működési
területén megvalósuló kulturális jellegű programok
szervezését szolgáló képviselő-testületi döntésével,
anyaországi kapcsolattartással összefüggésben, ezzel
összefüggő kötelezettségénél fogva, a testülete úgy döntőt,
elfogadja Springer Friedrich elnök beszámolóját a
Herbertingeni kapcsolattartási feladat végrehajtásával
kapcsolatban.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

b/ Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának véleményezése
A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) tervezet több sebből vérzik Sajnos ezt már az elején
meg kell állapítanunk.
Amennyiben mélyebben belemegyünk akkor ez sok időt és papírt igényel hisz százoldalfeletti
tervezet értékelése sem kevés lenne. Javaslom hát a következő testületi ülésre erről beszámolót
készíteni és az önkormányzat ülésére a véleményezésünket elkészíteni kell. Az értékelésbe
felkérem képviselő társaimat segítsenek és közösen készítsék el kerepes testülete előterjesztve a
véleményünket. Kérem határozatukat az elmondottak és előterjesztésem, 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
139/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
A német nemzetiségi önkormányzat együttdöntési és
véleményezési jogánál fogva, ezt szolgáló képviselőtestületi döntése értelmében, ezzel összefüggő
kötelezettségénél fogva, elfogadja Springer Friedrich elnök
beszámolóját a Helyi Esélyegyenlőségi Program
Felülvizsgálatának véleményezése kapcsolatban. Elfogadja az
elnöki felkérést és elkészíti véleményezését kerepes
városkövetkező testületi ülésére és erről az elnök a következő
NÖK ülésen számol be.
Határidő: 2016. Június 30
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

c/ A Feladat alapú támogatás elszámolása és a határozatok.
Ideje lassan a feladat alapú elszámolásnak. A beszámoló készülőben van, de még június végéig
van időnk. Kérem a felhatalmozásomat az elkészítésre, amelyben az önkormányzati pénzügyi
iroda segítségét igénylem. 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
140/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
A német nemzetiségi önkormányzat önazonosságát
szolgáló képviselő-testületi döntése értelmében, elfogadja
Springer Friedrich elnök a feladat alapú támogatás
elszámolásról felhatalmazza elnökét elkészítésére a
beszámolónak amelyben kérje a pénzügyi iroda segítségét.
Erről az elnök a következő NÖK ülésen számol be.
Határidő:2016. Június 30
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
d/ Az ÉMNÖSZ felé tagdíjfizetés költsége 2016
Tisztelt testület az ÉMNÖSZ tagdíjunk befizetésére kell, sort kerítenünk erre kérem
felhatalmazásukat és az utón jelzem ismét hisz a márciusi ülésen elfogadtuk a tagdíj emelését,
hogy idén a duplájára emelkedett a tagdíj tizenötezer forintról hármincezer forintra. Ez persze az
elmúlt évek támogatási emelkedése miatt, nem érezhető emelés hisz több mint 100 % amivel az is
emelkedett. Kérem a határozati javaslatom megvitatását és elfogadását.
Tagdíj 2016-ban

15 000 Ft

30 000 Ft

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
141./2016 .(V.11.) NÖK határozat:
A német nemzetiségi önkormányzat Kerepes a működési
területén megvalósuló kulturális jellegű programok
szervezését szolgáló képviselő-testületi döntése értelmében,
ezzel összefüggő kötelezettségénél fogva, a testülete úgy
döntőt, elfogadja Springer Friedrich elnök beszámolóját a az
ÉMNÖSZ tagdíj utalásáról. Ennek összege 30.000 forint
melyet a 2016-os költségvetése terhére óhajt elszámolni
Határidő: 2016. Június 10
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

e/ Hirdetmény - Kerepes Ifjú Tehetsége Díj
Tisztelt testület!
A Kerepes Ifjú Tehetsége Díj javaslatát megtettük és azt akkor elfogadta Kerepes város
Önkormányzata, de ismereteink szerint a díjat nem kapta meg a jelöltünk.
Pászthy Viktóriát nem tüntették ki és a díjat sem kapta meg. Erre pedig ismeretem szerint a
testület felhatalmazta – utasította a polgármestert. 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
142/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
A német nemzetiségi önkormányzat Kerepes a működési
területén önazonosságával, a nemzetiségi léttel összefüggő
egyéb feladatok kapcsán, ifjúsági, továbbá szervezési,
együttműködési feladatok ellátásával kapcsolatos
képviselő-testületi döntése értelmében, ezzel összefüggő
kötelezettségénél fogva, a testülete úgy döntőt, elfogadja
Springer Friedrich elnök beszámolóját a Kerepes Ifjú
Tehetsége Díj ajánlásáról és felkéri az elnököt derítse ki hogy
az előző ajánlásunk nyomán meg kapta e a nyertes jelöltünk a
díjat. Ennek ismeretében jelölhetünk ismét. Erre
felhatalmazza elnökét a kultúrcsoport bevonásával.
Határidő: 2016. Június 10
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

f

Sporttámogatás Schirilla György

Tisztelt Testület!
Schirilla György a nemzet rozmára –Német származású híres sportoló kerepesre látogat
az Ö futása és előadása nagyszerű kezdeményezés az ifjúságnak jó példát nyújt és a német
identitást is erősítheti hisz egy rádióbeszélgetésben elmondta itt kerepesen, hogy német
származású. A németeket arra sarkalhatja, hogy érdemes a jó példát követve sportolni és a
célkitűzéseinket követni a siker érdekében. Javaslom a rendezvényét 10.000 forintértékben
támogatni üdítő és egyéb vásárlásával. Ezt az összeget a 2016-os éves költségvetésünk terhére
óhajtjuk elszámolni. 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
143/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
A német nemzetiségi önkormányzat Kerepes a működési
területén megvalósuló kulturális és sport jellegű
programok szervezését szolgáló képviselő-testületi
döntése értelmében, ezzel összefüggő kötelezettségénél
fogva, a testülete úgy döntőt, elfogadja Springer Friedrich
elnök beszámolóját a Schirilla György sportrendezvényéről
és támogatja azt. 10.000 forint összegben melyet a 2016-os
költségvetése terhére óhajt elszámolni
Határidő: 2016. Június 10
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

g/ Civil szerveződések pályázati felhívás
A Civil szerveződések 2016-os pályázati kiírásán a kerepesi KNK egyesület is indult reményeink
szerint nem lesz diszkriminálva, mint azt a tavalyi 2015-ös évben feltételezhetjük
esélyegyenlőséggel ellentétes döntésével 37000 forint összeget ítélt meg a testület a német
egyesületnek. Ezt nem fogadta el akkor, mert megalászóan kevés volt szemben másokkal, holott a
pályázatuk az egyik, ha nem a legjobb lett volna., Idén is lekészült a pályázat ami jelentős munkát
feltételez de ennek anyagi támogatása részünkről is elvárt.
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
144/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
A német nemzetiségi önkormányzat Kerepes a működési
területén megvalósuló kulturális jellegű programok
szervezését szolgáló képviselő-testületi döntése értelmében,
ezzel összefüggő kötelezettségénél fogva, a testülete úgy
döntőt, elfogadja Springer Friedrich elnök beszámolóját a
Civil szerveződések pályázati felhívással és a KNK egyesület
azon történt indulásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

h/

Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj adományozása

Tisztelt testület!
A Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj adományozására sajnos nem jelöltünk idén senkit de
javaslom hasonló kitüntetés alapítását hogy a németes óvónők-pedagógusok –tanáraik akár dadák
közül is választhassuk meg mi is a német nemzetiségi pedagógust akit külön díjazásban
részesíthetünk. 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
145/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
A német nemzetiségi önkormányzat Kerepes a működési
területén megvalósuló kulturális jellegű programok
szervezését szolgáló képviselő-testületi döntése értelmében,
ezzel összefüggő kötelezettségénél fogva, a testülete úgy
döntőt, elfogadja Springer Friedrich elnök beszámolóját a
Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj adományozásáról
illetve díjalapításáról.
Határidő: 2016. június 30
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
j/ Belső ellenőrzési vizsgálat
Tisztelt testület!
Kerepes Város belső ellenőre tudomásunk szerint nemzetiségi önkormányzatunk gazdasági évét
vizsgálja. Ennek eredményéről későbbiekben beszámolunk amint annak eredménye ismeretes lesz
számunkra.
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

146/2016 .(V.11.) NÖK határozat:
A német nemzetiségi önkormányzat Kerepes a működési
területén önazonosságra törekvési képviselő-testületi
döntése értelmében, ezzel összefüggő kötelezettségénél
fogva, a testülete úgy döntőt, elfogadja Springer Friedrich
elnök beszámolóját Belső ellenőrzési vizsgálatról.
Amennyiben ennek eredménye ismerté válik az elnök erről
beszámolni köteles.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

Kerepes, 2016. Julius 22
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