JEGYZŐKÖNYV
N Ö K 2016. december 12-én 13:30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.
rendkívüli
Készült a Német Önkormányzat Kerepes Képviselő-testületének 2016. év december hó 12.
napján tartott testületi ülésén Kerepes város Önkormányzat hivatalos
helyiségében/tárgyalójában
Helye: Kerepes Vörösmarty u. 2. alatt megtartott nyilvános ülésén.
Jelen vannak nemzetiségi önkormányzati képviselők: Springer Friedrich elnök,
Burger István elnök helyettes
Springer Krisztina képviselő
Szász Andorné képviselő
Az ülés levezető elnöke: Springer Friedrich Horst elnök
Tanácskozási joggal jelen vannak: Oláh János Kerepes város jegyzője, Gombkötő Róbert
önkormányzati képviselő, Liptay Gábor önkormányzati képviselő, Nagy Irén önkormányzati
képviselő, további tanácskozási joggal nem jelentek meg a meghívottak.
Springer Friedrich Horst elnök:
Köszöntöm, Üdvözlöm a megjelent képviselőket és a meghívott megjelenteket.
Megállapítom, a 4 testületi tag közül 4 testületi tag megjelent, a testület szavazóképes.
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. december 12-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:
304/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
elfogadja Springer Krisztinát jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elnöki beszámoló
Együttdöntések
A nemzetiségek köznevelési autonómiája
Jogi procedúrák –NÖK törvényességi ügyekben
NÖK közmeghallgatás szükségessége
Pályázatokról
Tervek 2017
Programokról
Egyebek

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.
305/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

01. napirendi pont: Elnöki beszámoló
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök
a/ Pénzügyi beszámoló
b/ NÖK év végi helyzetelemzése
c/ Az iskola nemzetiségi oktatási helyzetéről.
d/ N.Ö.K. testületi ülések jegyzőkönyvei
e/ Találkozás a gödöllői német önkormányzat vezetőjével Sherzinger Máriával, a tököli
gálán
f/ Beszámoló a KNK
g/ Tanúsítvány Kerepesről Tarnai Richárd, névjegy
h/ Iskola tornaterem Klikk utód
i/ Megemlékezés október 23-ra
j/ Javaslat Aldebrőnek sátorvásárlásra + cím
k/ Elszámolás pályázatokkal + feladatalapú működési
l/ Beszámoló a tököli gáláról
m/ Elkészült a címerünk
n) Karácsonyi üdvözlések többek között Herbertingenbe, Herr Hoppe Polgármesternek
o) Herbertingen felé jelezni a veszteséget (Artes), temetése, javaslat 2017 díszpolgári
címre,
p) Kerepes város költségvetéséhez javasoljuk
r) Kerepes rádió támogatás kérése Dr. szűcs és Vécsey képviselőktől
s) Fwd Re köszönet
sz) Deutscher Kalender 2017
t) Stellenausschreibung_Jugendreferent
u) Jegyző úrnak levél, felkérés hanganyag legépelésre
v) Felkérés
x/ Kerepesch tábla 2x közútkezelő

01. napirendi pont: Elnöki beszámoló
a/ Pénzügyi beszámoló
Tisztelt Testület!
A 2016-os év vége felé járva, a bankban közel 800.000 forintunk van maradványként. Ezt az
összeget terhelnünk kell feladattal és átvinni a 2017-es évre. A kiadásaink terv szerint a
költségvetésben foglaltak és határozataink alapján történik meg.
Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni 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.
306/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a
nemzetiségi a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb
feladatok kapcsán döntésével elfogadja az elnöki
beszámolóját Springer Friedrichnek, hogy előirányzat
felnemhasználható mértékéről, a 875.000.- ot átvisszük a
2017-es évre, melyet feladattal terheljük.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
b/ NÖK év végi helyzetelemzése
Tisztelt Testület!
Sajnos nem tudok dicsekedni, mivel jogilag ez az év, számunkra pereskedéssel és
különböző rágalom és támadások elhárításával zajlott.
Nem rendelkezünk érvényes együttműködési megállapodással sem hatályos sem
nemhatályos formában.
Sajnos a per épp holnapi testületi utáni napon lesz az önkormányzat és az NÖK között a
meg nem kötött szerződésből kifolyóan, amire kártérítési igényt jelentettünk be. 2014-óta
nincs szerződés a kezünkben. A hivatal elvégzi a munkáját, bár néha mostoha
gyerekérzésünk van, mint aki kegyelemkenyéren él. Nos, ez nem mehet így és tudom,
hogy szívesen segítene mindenki, hisz a törvény értelmezésében azt mondják a portástól a
jegyzőig mindenki kell, hogy elősegítse a hivatalban amunkánkat. Ám van egy valaki, aki
ezt gátolja, ha csak tudja.
Csak egy példa a GULÁG tábla, amit februárban kértünk hozzájárulást, most a novemberi
ülésre sikerült előterjeszteni. Reményeink szerint a 2017-es év sokkal vidámabb, és
sikeresebb is lehet. Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni 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.

307/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a
nemzetiségi a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb
feladatok kapcsán döntésének értelmében elfogadja az
elnöki beszámolót a 2016-os év végi helyzet elemzés
összefoglalásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

c/ Az iskola nemzetiségi oktatási helyzetéről
Tisztelt Testület!
Az Iskola átszervezés alatt áll. Ez azt jelenti, hogy önkormányzatunkat senki nem kérdezte
meg erről és jelenleg zajlik a klikk felé történő átadás. Erről külön napirendben tárgyaljuk az
oktatási kérdéseket. Itt csak annyit elől járóban, hogy nem szeretnénk, ha tagiskola épülne
főleg nem, hogy a hátunk mögött és a megkérdezésünk nélkül.
Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni 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.
308/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a
nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási
feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését
szolgáló képviselő-testületi döntésével elfogadja az
elnöki beszámolót a kerepesi oktatásról.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

d/ N.Ö.K. testületi ülések jegyzőkönyvei
Tisztelt Testület!
Sajnos, mint már mondottam nincs együttműködés a hivatal és köztünk, legalábbis nem abban
a formában, ahogy elvárható lenne. Hallani persze még rosszabb esetekről is, de ott lehet,
hogy az elnök nem áll ki eléggé. Nálunk nincsenek alapvető gondok, de például a
jegyzőkönyvek gépelése, a testületi ülések előkészítése, mint nyomtatása és előterjesztéshez a
segítség, hagy kívánni valókat. Főleg, hogy nem a hivatalban kapunk számítógépet és
helységet, hanem a családsegítőben, vagy talán a faluházban? Nem is tudni, mert nincs
szerződés a kezünkben, mint mondottam volt. Jegyzőkönyveink elkészülése akadályoztatva
van, a feltöltés sincs idődben megtéve, ezért is a feltöltéseket év végéig meg kell, hogy
történjenek, mivel súlyos anyagi veszteséget jelentene, ha nem történne meg. A feladatalapú
támogatás lenne veszélyben.
Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni 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.
309/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a
nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási
feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését
szolgáló képviselő-testületi döntésével annak
értelmében elfogadja az elnöki beszámolót a
jegyzőkönyvezés helyzetéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

e/ Találkozás a gödöllői német önkormányzat vezetőjével Sherzinger Máriával, a tököli
gálán
Tisztelt Testület!
A tököli gálán jártunk, ahol találkoztunk a gödöllői német önkormányzat vezetőjével,
Sherzinger Máriával. Arról biztosított a vezető, hogy szorosabb kapcsolatot fogunk ápolni,
mint eddig, és elődjénél is jobban rajta lesz, hogy együttműködési szerződést és egymással
kulturális kapcsolatot alakítsunk ki. Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni 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.

310/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót a
gödöllői német önkormányzat vezetőjével Sherzinger
Máriával, a tököli gálán folytatott megbeszélésről az
együttműködési és kulturális kapcsolatról.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

f/ Beszámoló a KNK
Tisztelt Testület!
A kerepesi német kultúregyesület nélkül semmit nem érne önkormányzatunk, bennük lehet
bízni, felkérni, ha bármi gond van, segítenek szerveznek, Az egyesület jó gazdasági évet zárt,
épp az évvégi elszámolásnál tartanak, ahol a Schwabenzug, a nyári tábor, a temérdek fellépés
után épp Bécsbe készül a csoport egy része. Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni
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.

311/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatával a
nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködést,
azzal kapcsolatos szervezési, együttműködési
feladatok ellátásával kapcsolatos képviselő-testületi
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót a
KNK egyesület év végi helyzetéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

g/ Tanúsítvány Kerepesről Tarnai Richárd, névjegy
Tisztelt Testület!
Ugyancsak a Tököli Gálán volt alkalmam Tarnai Richárd kormánymegbízott úrral találkozni
és beszélgetni. Ez után névjegycsere volt és ígéretet kaptam, hogy fogadja kerepesi németség
küldöttei egy alkalmas időpontban, ahol sok mindenre megbeszélés formájában sor kerülhet.
Minden helyen megpróbálunk lobbizni Kerepesért és a kerepesi németségért. Kérem, az
előterjesztésem megvitatás utáni 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.
312/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a
nemzetiségi önkormányzat működési területén a
nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok
érvényesítésével, érdekképviselettel, nemzetiségi
önkormányzat együttdöntési, véleményezési,
javaslattételi jogok gyakorlásával kapcsolatos
tevékenységét szolgáló képviselő-testületi döntésének
értelmében, elfogadja, az elnöki beszámolót a tököli gálán
történ Tarnai Richard úrral folyatatott megbeszéléséről, és
az NÖK üdvözli, hogy Tarnai úr találkozni óhajt a NÖK
vezetőivel.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
h/ Iskola tornaterem Klikk utód
Tisztelt Testület!
Külön előterjesztésben számolok be terveinkről az iskola torna termének továbbra is
ingyenesen történő használatának kapcsán a tárgyalási tervekről a klikk új vezetőjével.
Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni 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.
313/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a
nemzetiségi önkormányzat működési területén a
nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok
érvényesítésével, érdekképviselettel, nemzetiségi
önkormányzat együttdöntési, véleményezési,
javaslattételi jogok gyakorlásával kapcsolatos
tevékenységét szolgáló képviselő-testületi döntésével
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót a
klikk iskolaátvétel utáni tervekről, a tornaterem
használatunk kapcsán.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

i/ Megemlékezés október 23-ra
Tisztelt Testület!
Részt vettünk a városi október 23.-i ünnepségen, mely egyben Gulag tábla avatása is volt az
önkormányzat részéről. Az ünnepség megható volt és szép, de a Gulág tábla avatónak semmi
köze nem volt a malenkij robothoz. A szónok a zsidószármazásúak elhurcolását említette,
majd a németekről persze egy szó sem esett, és mint a testületi ülésen is, ahol fogalma nem
volta jelenlevőknek, hogy mi is az a malenkij robot? Biztosan Sztálin parancsa a 60-as 1944.
decemberi, mikor is kimondta, hogy anyanyelvű, származású, nevű, aki németes hangzású,
már azt is egy kis munkára kell vinni a Szovjetunióba jóvátételre. Mikor már nem volt idő
németet keresni, ezrével vitték a más nemzetiségűeket is. Budapestről 10 ezer embert elvitte,
kinek semmi köze nem volt a németséghez, de ettől még a németeket érte a legnagyobb
mértékben az elhurcolás a kényszermunkára. Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni
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.
314/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő
feladatával a nemzetiségi közösségnek a településhez
kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátását támogató
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót az
október 23.-i kerepesi megemlékezésről és a GULAG
emléktábla állitásártól.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

j/ Javaslat Aldebrőnek sátorvásárlásra
Tisztelt Testület!
Aldebrői barátainknak nagyon tetszett a sátrunk és mi segítőkészen felajánlottuk a
sátorvásárláshoz minden tudásunkat, igy mára már nekik is ugyan olyan sátruk van, mint
nekünk is. A jó kapcsolatok reményében ezzel sokat érünk el, és elmélyítjük az amúgy is
szilárd baráti kapcsolatainkat Aldebrővel, Kerecsenddel, Ikladdal, Péterivel és remélhetőleg
most majd Gödöllővel is. Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni 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.

315/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatával a
nemzetiségi civil szervezetekkel való
együttműködéssel, szervezési, együttműködési
feladatok ellátásával kapcsolatos képviselő-testületi,
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót az
Aldebrői német nemzetiségi önkormányzatnak nyújtott
segítségnyújtásról a sátorvásárláshoz.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

k/ Elszámolás pályázatokkal + feladatalapú működési
Tisztelt Testület!
Itt az idő és szorít, hogy, számoljunk el a pályázati pénzek felhasználásával. Ez alatt értem a
NEMZ- KUL pályázatunkat a Schwabenzug pályázatot, de a civilszervezetünknek is a NEMZ
cisz pályázaton is van elszámolni valója. Ezen felül a hivatal csak 21.- ig van nyitva és
záradékolni kell a számlákat, amit elszámolunk. Az új pályázatokat kiírták, és pont e
szerencsétlen helyzetben, január 15-e a határidő, tehát nem sok idő van rá. És nem is kapunk
ha a akarnánk sem hivatali segítséget. Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni
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.

316/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatával a
nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködést,
ifjúsággal kapcsolatos szervezési, együttműködési
feladatok ellátásával kapcsolatos képviselő-testületi
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót
pályázati elszámolások helyzetéről és felkéri elnökét,
hogy a következő ülésre készítsen bővebb beszámolót
erről.
Határidő: 2017.02.15
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

l/ Beszámoló a tököli gáláról
Tisztelt Testület!
Ezzel kezdhettem volna persze a beszámolónkat, mivel a Tököli gálára egy nagy busszal,
40-50 fővel érkeztünk. Nagyon színvonalas és eseménydús rendezvény volt. Jelen volt a
polgármester és a helyi vezetők is. Dr Tarnai Richárd úr, mint említtettem, és Ritter Imre
parlamenti szószólónk is. Ezen kívül pestmegye szinte minden német önkormányzata.
Nagyon színvonalas éneket tanulhattunk a kitelepítettekről. Szó volt a gulagról, egy túlélőt
is kitüntettek. Énekkarok, tánckarok és versmondók tájszólásban színesítették a műsort.
Ritter Imre két kislánya tájszólásban adott elő vidám versikét, ami nagy sikert aratott.
A Kultúr programok mellett a legfontosabb talán más civil és önkormányzati szervekkel
történt egyeztetések együttműködések alapjának lerakása és vezető tisztviselőkkel történt
egyeztetés volt. 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.
317/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb más szervekkel
való együttműködést szolgáló, az ilyen irányú
megállapodást jóváhagyó és azok megvalósulásról
szóló beszámolót tartalmazó képviselő-testületi
döntések, együttműködési feladatok ellátásával
kapcsolatos képviselő-testületi döntése értelmében
elfogadja az elnöki beszámolót a Tököli gáláról, más
civil és nemzetiségi érdekszervezetekkel és Dr. Tarnai
Richárd államtitkár úrral és Ritter Imre parlamenti
szószólóval történt egyeztetésről.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

m/ Elkészült a címerünk
Tisztelt Testület!
Elkészült egy címer terv, amit még ki kell dolgoznunk, és ahogy azt az LDU kidolgozta a
magyarországi németek általunk is használt címere az. Mi is szeretnénk egy saját címert is,
ami Kerepes városához méltó és a németséget jelképezheti. Ennek folyamata lassan lezárás
alatt van. Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni 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.
318/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő
feladatával a nemzetiségi közösségnek a településhez
kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátását támogató
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót a
címerhasználatról.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

n) Karácsonyi üdvözlések többek között Herbertingenbe, Herr Hoppe Polgármesternek
Tisztelt Testület!
Kérem felhatalmazásukat, hogy karácsony alkalmából üdvözlő lapokat küldjünk baráti
kapcsolatainkat ápolva klub. civilszervezeteinknek, önkormányzatoknak, hivataloknak és
barátainknak, akik elősegítik a kerepesi német önkormányzat munkáját.
Javaslom, hogy külkapcsolatainkat az anyaországgal is elmélyítve köszöntsük az ünnepek
alkalmából Herr Hoppe, Herbertingeni polgármestert és a Trachtenverein tagjait, Herr
Bischofbergert vendéglátóinkat az autókölcsönzős céget, aki szponzorált bennünket, és persze
a Knull családot is. Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni 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.
319/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót a
karácsonyi üdvözlések fontosságáról, és felkéri Springer
Friedrich elnököt a szükséges intézkedésekre.
Határidő: 2016 december 25.
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

o) Herbertingen felé jelezni a veszteséget (Artes István elbúcsúztatásáról)
Tisztelt Testület!
Sajnálatos esemény történet Egy kerepesi német elvesztéséről jött a hír, hosszú betegsége után
elhunyt Artes Stefan barátunk, aki nagy űrt hagy maga után a kerepesi németség kulturális
életében és csoportjában. Egy későbbi időben javasolni fogom kerepesi német diszpolgári cím
alapítását, aminek ő méltán lehetne várományosa, ámbár most már csak posztumusz.
A temetésére buszt intézett az NÖK melynek költség vonzata nem volt, azt is a KNK
egyesület tagjai fizették. A 2017-es diszpolgári címet annál is inkább megérdemelné, hisz
nem csak a Herbertingeni utazásnál bizonyított, de a tánccsoport ruháinak varratásánál is
magán felajánlásból ő fizette a ruhák elkészítését. Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni
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.
320/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő
feladatával a nemzetiségi közösségnek az adott
településhez kötődő történelmi múltjával,
kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos
feladatok ellátását támogató döntése értelmében
elfogadja az elnöki beszámolót Artes István haláláról
annak temetésről és felkéri az elnököt, hogy a
testvérvárosi kapcsolatokra törekedve az ott is
megfordult kerepesi Artes István elbúcsúztatásáról
számoljon be a Herbertingeni ismerőseink felé.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

p) Kerepes város költségvetéséhez javasoljuk
Tisztelt Testület!
Javaslom Kerepes város költségvetésének tárgyalásához a nemzetiségek részére egy tartalékot
képezzen Kerepes város önkormányzata, amelyből a nemzetiségi önkormányzatokat
támogathatja céljainak megvalósításában. Érem ez alatt a nem civil szervezetek részére
elkülönített összeget. Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni 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.

321/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete a
nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatokkal
a nemzetiségi önkormányzat működési területén a
nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok
érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel
kapcsolatos ügyekben, együttdöntési, véleményezési,
javaslattételi döntése értelmében elfogadja az elnöki
javaslatot a kerepes város önkormányzatának 2017-es
költségvetéséhez, miszerint az önkormányzat különítsen el
pénzeszközöket a nemzetiségi önkormányzatok kulturális
célú támogatására. Felkéri az NÖK elnökét Springer
Friedrich ehhez készítsen előterjesztést a Kerepes város
önkormányzatának januári ülésére és bizottságaihoz,
amiben a 2017-es költségvetését tárgyalja
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

r) Kerepes rádió támogatás kérése Dr. szűcs és Vécsey képviselőktől
Tisztelt Testület!
A Kerepesrádió frekvenciához jutásának érdekében megkértük Dr. Szücs Lajos urat,
biztosítson támogatásáról, mint a pest megyei elnök, hogy pest megye egyik utolsó kis
közösségi rádiója ismét frekvenciához jusson. Terveink szerint mi is támogatjuk a rádiót,
hogy németnyelvű adásai nagyon fontosak nekünk is. Kérem, az előterjesztésem megvitatás
utáni 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.
322/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete a
nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatai a
nemzetiségi önkormányzat működési területén a
nemzetiségi közösséget megillető jogosultságai
érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel
kapcsolatos ügyekben, együttdöntési, véleményezési,
javaslattételi döntése értelmében elfogadja az elnöki
beszámolót a Kerepes rádió frekvenciához jutási
lehetőségéről. Felkéri az elnököt, írásban értesítse a rádió
új tulajdonosát, Detlev Menn urat, elvi támogatásáról.
Határidő: 2016-12-17
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

s)

Köszönet egy sváb kerepesi megsegítésért
Tisztelt Testület!

Egy levélérkezett a hivatalhoz. Egy németszármazású kerepesi polgár a hivatalhoz fordult és
az adóügyét intézte volna, ám nem tudott felmenni az első emeletre. Semmi baj, és lejött az
ügyintéző hozzá és gyorsan el is intézte ügyét. Ezt köszönte meg ő levelében, mi pedig
megköszönjük jegyző úrnak és a hivatalnál az emberséges hozzáállást, jelenesetben e
németszármazású honfitársunkhoz. Elismerésünk nekik. Kérem, az előterjesztésem
megvitatás utáni 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.
323/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete a
nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatban a döntése értelmében
elfogadja és üdvözli az elnöki beszámolót a hivatal
segítőkészségéről, mely jelenesetben egy
németszármazású kerepesi honfitársunknak segítőkész
hivatali dolgozókról szólt. Felkéri az elnököt, hogy
írásban mondjon köszönetet az adó osztály dolgozóinak,
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

sz) Deutscher Kalender 2017
Tisztelt Testület!
Javaslom idén a Deutsche kalandert még nem beszerezni. Nem ismertek az anyagi
lehetőségeink maradjunk várakozó állásponton, amíg ismerté válik a feladatalapú
támogatásunk eredménye. Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni 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.

324/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót és
nem szerzik még be a Deutsche Kalendereket, megvárja
a feladatalapú támogatás eredményét és az azon elnyert
támogatástól teszi függővé kiadásainak alakulását.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

t) Stellenausschreibung_Jugendreferent
Tisztelt Testület!
Ifjúsági referensállás üresedett meg, ezt a facebookon és más fórumokon hirdettük meg a
kerepesiek között. Nem tudni kinek lenne erre a munkára szüksége. Előfeltétele német
nyelvtudás, de erről nincsenek komolyabb ismereteink. Ugyan magunk is meglepődünk néha,
hogy van mindig valaki, akiről nem is tudjuk, de tud németül. Kérem, az előterjesztésem
megvitatás utáni 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.
325/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete a
nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal érdekképviselettel, érdekvédelemmel
kapcsolatos ügyekben, együttdöntési, véleményezési,
javaslattételi döntése értelmében elfogadja az elnöki
beszámolót a munkalehetőségről, mint ifjúsági referens.
Ezt a lehetőséget széles körben és a honlapon is
terjesztette az NÖK.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

u) Jegyző úrnak levél, felkérés hanganyag legépelésre.
Tisztelt Testület!
Egy felkérést küldtünk Kerepes város jegyzőjének, egy hanganyag legépeléséhez kérve
segítségét. A hanganyagnak csak részeire van szükségünk, és nem áll módunkban sem
gyorsaságban sem technikájában az effajta gépelés. A hivatal ebben rutinos, ezért reményeink
szerint Jegyző Úr kijelöli azt, aki ezt a segítséget elvégzi majd.
Az együttműködési szerződésünkre történt hivatkozás reményében tesszük ezt, bár lehet hogy
elutasító választ kapunk mint már más alkalommal is volt ilyen mikor nem teljesítették
kérésünket. Pl. rendőrségi anyaghoz kellett a testületi ülések hanganyaga. Kérem, az
előterjesztésem megvitatás utáni 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.
326/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete a
nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben,
együttdöntési, véleményezési, javaslattételi döntése
értelmében elfogadja az elnöki beszámolót a hivatal
felkéréséről hanganyag legépelésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
v.) Felkérés
Tisztelt testület!
Egy levél érkezett részünkre. Javaslom a válasz megküldését a pécsi kutató csoport vezetője,
Dr. Aubert Antal, intézetigazgató, egyetemi tanár részére.
Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni 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.

327/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót a
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Földtudományok Doktori Iskola hallgatójának
felékéréről. Felkéri az elnököt, tegyen eleget a felérésnek
és szolgáltassa a kutató csoport vezetője, Dr. Aubert
Antal, intézetigazgató, egyetemi tanár részére a
szükséges adatokat. Az eredményről készítsen
előterjesztést a következő testületi ülésre.
Határidő: 2017. január 30
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

x/ Kerepesch tábla 2x közútkezelő
Tisztelt Testület!
A magyar közút engedélyezte a német nevű várostábla nevek kihelyezését. Javaslom, ennek a
2017-es évben az év első felében a megtörténtét. Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni
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.
328/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben,
együttdöntési, véleményezési, javaslattételi döntése
értelmében elfogadja az elnöki beszámolót Kerepesch
táblák szükséges kihelyezéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

02. napirendi pont: Együttdöntések
a) Klikk átadás-átvétellel kapcsolatos ÖK döntés 1. np
b) Tagiskola rendelő intézet építése
c.) A Munkatervek véleményezése
d.) Liptay Gábor Nemzetiségi bizottsági társelnöksége
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök
a.) Klikk átadás-átvétellel kapcsolatos ÖK döntés 1. np
/Véleményezési - egyetértési jogunk/
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök
Tisztelt testület!
Kerepes Város Önkormányzatának2016-12-13.-i ülésén két nagyon fontos, az oktatást érintő
napirend is szerepel. Az első, ami az 1. np. is, egyben az iskola fenntartói átadása a KLIKK
részére. Ez nem sok hozzáfűzni valót igényel, bár megjegyzem a törvény átszervezés esetén is
egyetértési jogot biztosít, de nem hallottam róla, hogy az állam ezt biztosítaná nekünk. Inkább
a véleményezési jogunkra helyezném itt a hangsúlyt. Nem sok teendőnk van ezzel, hisz nem a
nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában áll az iskola. Persze, ha az Önkormányzat akarta
volna, az iskola megmaradhatott volna Kerepesi kezelésben, bár szerintem ez nem érdekelné a
vezetésünket, mert nem is az érdeke. A törvény ugyanis kimondja, hogy ha minden gyerek
nemzetiségi oktatásban részesül az iskolában, akkor a nemzetiségi önkormányzat azt átveheti.
Ez nálunk nem áll fenn, de ha már egy korábbi döntéssel kétnyelvű oktatási formára tér át az
Önkormányzati iskola, akkor teljesen más helyzet állhatott volna elő. Mint ahogy azoknál az
iskoláknál, ahol alsó- felsőoktatást elkülönített és megszüntette a KLIKK az iskolai oktatást és
összevonta más iskolába, ezt nem tehette meg, ha volt nemzetiségi oktatás.
A Nemzetiségi önkormányzatoktól és egyházaktól az Ö kezelésükben álló iskolákat nem vette
át az állam. De most a fenntartói szerepről van szó. Véleményem szerint az jót hozhat az
oktatásunknak, hisz az un. tanácsi rendszerben központi vezetés alatt iskolai rendszerben
tanultunk mi is jónéhányan és bizony színvonalas volt a hazai oktatás. Az Önkormányzatok
nem minden esetben tudtak-akartak megfelelő támogatást adni az iskoláknak. Reméljük a
KLIKK a nemzetiségi oktatást bővíteni fogja, és minden támogatást megad az Kerepesi
iskolának. Javaslom az átszervezéssel kapcsolatos határozatunkat a következő képpen
meghozni. NÖK kerepes a nemzetiségi oktatás tekinteténben és érdekében üdvözli a KLIKK
részéről történő átvételét a Kerepesi Széchenyi István álltalános és alapfokú művészeti
iskolának, és biztosítja KLIKK igazgatóját, Eich László urat a támogatásáról, az iskolai német
nemzetiségi oktatás érdekében. Felkéri elnökét, a döntésről értesítse az érdekelteket, az új
fenntartót, a Klikket, a Kerepesi iskola intézmény vezetőjét, és Kerepes város testületét annak
polgármesterén keresztül.
Kérem a határozati javaslatom szerinti 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.

329/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, nemzetiségi
önkormányzat együttdöntési, véleményezési, javaslattételi jogok
gyakorlásával kapcsolatos tevékenységét szolgáló képviselő-testületi
döntésével a kerepesi nemzetiségi oktatás tekinteténben és érdekében
üdvözli a KLIKK részéről történő átvételét a Kerepesi Széchenyi István
álltalános és alapfokú művészeti iskolának.
Egyben biztosítja KLIKK igazgatóját, Eich László urat a támogatásáról, az
iskolai német nemzetiségi oktatás érdekében. Felkéri elnökét, a döntésről
értesítse az érdekelteket. az új fenntartót, a Klikket, a Kerepesi iskola
intézmény vezetőjét, és Kerepes város testületét annak polgármesterén
keresztül.
Határidő: folyamatos
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
b/1 Tagiskola rendelő intézet építése 21. np.
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök
Tisztelt testület!
A napirendi pontjainkkal érintőleg súroltuk a témát, ami az iskola helyzetére vonatkozik, de
ennél jóval több. Vissza kell mennem az időben mikor az Önkormányzat eladta a volt
polgármesteri hivatal épületét. Ezt, (ami mára már kiderült, de sokan már akkor is tudni
véltük) a hibát, nem lehetett azzal indokolni, hogy az épület elhanyagolt, rossz állapotú lett
volna.
Mint régi 30 év körüli épület felújításra szorult, talán be is ázott itt-ott. Az eladási ár egy
részét / 100 Millió forintért kelt el!/ arra költötte az Önkormányzat, hogy beköltözzön a
Kerepesi Széchenyi István iskolának azon kisegítő iskola részét szolgáló szárnyába, amit épp
ezért is szüntet meg, hogy bekötözhessen. Ez nem téma, de az iskola színvonala valóban rossz
volt az idő tájt és az igazgatót menesztette az előző polgármester, majd a jelenlegi később
visszavette Nagy László urat. Az iskola szintjének javításához kétséget kizáróan jelentősen
hozzájárult, a német nemzetiségi oktatás bevezetése is. Azóta folyamatosan az elsősöknél 2
osztály indul annyi a beiratkozó. Persze Kistarcsára sem hordják el annyian a gyerekeket,
mint régebben. Tehát, az iskolában lett a polgármesteri hivatal. De ide költöztette a
polgármesteri javaslat értelmében az akkori testület a KHT gépeit és telephelyét is (székhely
bejelentése mellett). Mintha ez nem lenne elég, még további helyet vettek el az iskola
területéből azzal a szerintem rossz döntéssel, hogy ide építették a bölcsödét is, azzal
ideologizálva:- had szokják a gyerekek, úgy is ide fognak járni iskolába.
A fenn említettek szerint az iskola létszáma gyarapodott, az épület kicsi lett, a könyvtárat is
leköltöztették könyvestől a templom közeli, volt iskola épületébe. A könyvtárból, de még a
folyosóból és a tanáriból is tanterem lett. De ez sem volt elég, a 2016-2017 es tanítási évben
konténerrel kellet megoldani az oktatást. Közben a Klikkel megszegve millióstervek készültek
az iskola rá-hozzáépítéséről. És eljött a mai állapot.

A hivatal gyors más helyrajzi számra írása folyamatban van, hogy megmentse az
önkormányzat, ami menthető, és ne vigy el a Klikk azt is „ingyen”. Viszont a fűtés, az energia
és vízhálózat tudtommal máig sincs leválasztva, elfüggetlenítve egymástól.
Megjegyzem nem tisztem ezt véleményezni, de ha gazdasági társaságnál csőd bűntett a
hasonló kimentési folyamat. Most a KLIKK-nek javasolta a polgármester a Szilasligetnek
szilasirét néven ismert területen biztosítva helyet, egy tagiskola építésére. (Sólyom, Béke,
állomásutca és a hévsínek által határolt terület). Nos, ez az egykor lápos, mocsaras rész mely
szívügye a testületnek, mint városközpontnak kijelölt hely, most a Klikk által beépíthető és a
Szakorvosi rendelők részére máris megnyílik az út az építéshez. Elmondható, hogy kérem az
állam, a Fidesz kormány a hatalom, a KLIKK stb. az, aki odaépít, aki építkezik, nem is mi.
Mi csak ezután, ha már úgy sincs mit tenni, odatesszük az orvosi rendelőket, patikát és esetleg
az önkormányzatot is majd. Úgymond Bűnbak lehet a klikk, ha nem sül el jól a dolog, sőt
takaródzhatnak azzal, hogy mi még terveket is adtunk volna a jelenlegi iskola ráépítéséhez.
Hosszan lehetne még sorolni, de a legfontosabb, hogy elhibázott lépések leplezésével is azon
cél megvalósítására törekszik a Kerepesi önkormányzat, hogy a céljait, azaz a Szilasi liget
beépítését megvalósítsa minden eszközzel. Ezen felül a Szilasi rét beépítése ellen 1500 aláírás
érkezett a Város önkormányzatához. Egy korábbi beépítésnél népszavazás volt, ahol a
szavazók elsöprő többsége nem támogatta a beépülését e területnek. Az NÖK
közmeghallgatásán egyhangúan a megkérdezett több mint 100 jelenlévő NEM-et mondott a
beépítésre és kérdésemre arra kértek, hogy álljunk mi is ki a rét beépítése ellen. De miért is
ne? Mert a gyerekeknek álláspontom szerint nem jó. Egy tagiskola után az anyaiskolába
kerülő gyerekek felsőbe, mint idegen iskolában idegen tanárokkal és szétválasztott
osztályokkal találják szembe magukat, ismeretlen helyen. Beilleszkedési probléma hozza a
tanulási gondot is magával. A tanároknak is ismeretlen gyerekek érkeznek. A szülők részére
több gyerekes család esetén akár 4 helyre is viheti a gyereket Bölcsőde, Ovi alsós tagiskola, és
ha van nagyobb gyerek, az a jelenleg iskolába járna. De a számomra legfontosabb érv, az a
nemzetiségi oktatás szétzilálása lenne.
Jelenleg ugyanazon 4 némettanár tanítja az alsó és a felső tagozatos diákokat.
Az iskolába 50 % közeli nemzetiségi oktatásban a résztvevők száma. Ez feltehetően nem hagy
alább, hanem a 7. 8. évfolyamra is kiterjed. Pont két év múlva, mire elkészülhet egy új iskolai
(rész), vagy tagiskola. A tanárok létszáma növelhető, és 4 esetleg 5 tanár elláthatja, növelve
az iskolai nemzetiségi nevelést, a kötelező 5 óra per osztály /hét oktatást. De számoljunk. 8
osztálynyi gyerek a félosztályokat összeadva, azaz 2 fő helyen 200 gyerek jár német
nemzetiségi osztályba a 456 főből, ami ma közel a fele az iskolának. Ha a következő két
évfolyamban is legalább 1 ½ osztály érdeklődik a nemzetiségi nevelés felé, akkor az alsóban
10 osztály lenne. Ami már meghaladja tervezett 8 tantermet, hacsak nem bevezetik a
délutános oktatást. Tehát, ha 3, esetleg 4 osztályban is indulna az oktatás 2019-2020 -as évben
mire elkészül a tagiskola, már ki is nőtük azt. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy kb. ez
az az idő, mikorra a Hegy utcai lakó rész és a szérűskertek beépülhetnek és kb. 3000 főt
jósolnak, akik ide költözhetnek. Ezek javarészt fiatal családok lehetnek. Tehát, az iskola
létszáma egy ráépítéssel és az önkormányzat által használt szárny kb. ugyancsak 8 tanterem
kialakíthatósága mellet, biztosíthatná egy helyen az oktatást. Addig pedig a konténerek
használata megoldást jelenthet. A ráépítés és az önkormányzati szárny átadás hosszútávon
biztosíthatja az iskolai oktatás zavartalan menetét. Hozzáteszem, hogy a jelenlegi KHT épület,
annak kiköltözése után politechnikateremnek, számítógépes teremnek kialakítható, ami plusz
érveket hoz a jelenlegi ingatlan mellett.
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.

b/1
330/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, nemzetiségi
önkormányzat együttdöntési, egyetértési és javaslattételi jogok
gyakorlásával kapcsolatos tevékenységét szolgáló képviselő-testületi
döntésével a kerepesi nemzetiségi oktatás tekinteténben és érdekében úgy
határoz, hogy nem támogatja az Iskola épületének állami fenntartásba
történő átadásával kapcsolatos Kerepes Város Önkormányzatának 201612-13. ülésére a Polgármester úr által elöterjesztett határozati javaslatát,
melyben a Béke út, Sólyom utca, Állomás utca által határolt területre egy
tagiskola építését tervezi, javasolja.
A Klikknek történő átadás után a nemzetiségi oktatás zavartalan
biztosítása nem megoldott két külön intézményben –alsó és felső tagozatra
bontva ezért döntéséről felkéri elnökét, értesítse az érdekelteket. az új
fenntartót, a Klikket, a Kerepesi iskola intézmény vezetőjét, és a jelenlegi
fenntartót, Kerepes város testületét annak polgármesterén keresztül.
Határidő: 2017.december.31
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.

b/2
331/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, nemzetiségi
önkormányzat együttdöntési, javaslattételi jogok gyakorlásával
kapcsolatos tevékenységét szolgáló képviselő-testületi döntésével az NÖK
közmeghallgatásának 100 %-os elutasító lekossági felhatalmazása az 1470
választópolgári leadott beépítést ellenző aláírás alapján, és érdekében úgy
határoz,, hogy nem támogatja az orvosi rendelő a Város
Önkormányzatának 2016-12-13. ülésére a Polgármester úr által
elöterjesztett határozati javaslatát, melyben a Béke út, Sólyom utca,
Állomás utca által határolt területre egy orvosi rendelő építését
elhelyezését tervezi, javasolja. Az NÖK felkéri elnökét, értesítse az
érdekelt hatóságot Kerepes város testületét annak polgármesterén keresztül
és jelentsen be ügyfél állapotát az ügyben és a véleményét továbbítva a
testület döntéshozói felé.
Határidő: 2017.december.31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

c.) A Munkatervek véleményezése
Tisztelt Testület!
Véleményezzük a bizottságok munkaterveit, beszámolóit. Mint minden évben, most is
javaslom a megismerését a munkaterveknek, ez fontos a sajátunk kialakításánál is.
A 2016-12-13.- testületi ülés 2np PÜB 2017 -es a KKNB 2017es az OKB 2017. –es és
Kerepes Város Önkormányzatának 201-es munkaterve, ennek megismerése után kérem a
megvitatás utáni elfogadást.
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.
c/1
332/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, nemzetiségi
önkormányzat együttdöntési, javaslattételi és véleményezési jogainak
gyakorlásával kapcsolatos döntésével, az általa megismert Kerepes
Város Pénzügyi és Ügyrendi bizottságának 2017-es munkatervét
megismerte és elfogadja.
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.
c/2
333/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, nemzetiségi
önkormányzat együttdöntési, javaslattételi és véleményezési jogainak
gyakorlásával kapcsolatos döntésével, az általa megismert Kerepes
Város Oktatási és Kulturális Bizottságának 2017-es munkatervét
megismerte és elfogadja.
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.

c/3

334/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, nemzetiségi
önkormányzat együttdöntési, javaslattételi és véleményezési jogainak
gyakorlásával kapcsolatos döntésével, az általa megismert Kerepes
Város Közbiztonsági és Környezetvédelmi és Nemzetiségi bizottságának
2017-es munkatervét megismerte és elfogadja.
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.

c/4
335/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, nemzetiségi
önkormányzat együttdöntési, javaslattételi és véleményezési jogainak
gyakorlásával kapcsolatos döntésével, az általa megismert Kerepes
Város Önkormányzatának 2017-es munkatervét megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

d.) Liptay Gábor Nemzetiségi bizottsági társelnöksége
Tisztelt Képviselő testület!
A nemzetiségi bizottság tárgyalta és a Kerepes város Önkormányzata pedig a testületi ülésünket
követő nap ül össze 2016-12-13.-án és tárgyalja, hogy Kerepes város polgármesterének
előterjesztését a nemzetiségi bizottság társelnöki pozíciójának megszüntetései javaslatát.
A javaslat azzal indokolja, hogy szükségtelenné vált ez a státus. Véleményem annak idején egész
más volt. Nem a nemzetiségi bizottság mellett álltam, ki hanem Burger és Szász képviselő
társunk települési önkormányzati bizottsági tagsága mellett lobbiztam. Mikor ezt leszavazták és
minden bizottságból kizártak bennünket, a nemzetiségi bizottság alakítása mellet a törvényadta
jogunkkal éve kötelező létrehozásának létrehozása mellet döntöttünk. A bizottságban Szász
Andorné képvisel minket. És a polgármester létre hozta a testület megszavazta a társelnökséget
ebben a bizottságban. A javaslatomra létrehozott bizottság társelnöke Liptay képviselő lett, aki
munkáját, szép lassan bele szokva egyre jobban végzi. Sok esetben szavazott nemzetiségi
kérdésekben nemmel, de mára látszik a szándékon túl, a pozitív gondolkodásmódja a
nemzetiségi ügyekben. Részt vesz a testületi üléseinken is rendszeresen. Ezért javaslom az
előterjesztés véleményezését. Javaslom Kerepes Város Önkormányzatának meggyőzésére
kísérletet tenni, hogy Liptay úr státuszát tartsa meg az Önkormányzat a nemzetiségi
bizottságban. Kérem a határozati javaslat 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.
336/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, nemzetiségi
önkormányzat együttdöntési, javaslattételi és véleményezési jogainak
gyakorlásával kapcsolatos döntésével, véleményezi Kerepes Város
Önkormányzatának 2016 XII. 13-i testületi ülésére tett polgármesteri
javaslatot. Ez szerint, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Nemzetiségi
bizottságnál betöltött társelnökség intézményét megszünteti, ez által Liptay
Gábor képviselő társelnöksége megszüntetné, nem támogatja.
Felkéri az elnököt, tudassa a Kerepes Város Önkormányzat képviselő
testületét döntéséről.
Határidő: 2016. december. 13
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

03. napirendi pont: Német nemzetiségi köznevelés autonómiája
a) Pedagógusok karácsonyi jutalmazása
b) Óvodának levél
c) AEG 3+1 lejátszó
d Lakossági adatok erre kikérni 3 – 6 éves
e) Értesítés az óvodának a határozatról
f) Tárgyalás az új fenntartóval
g) Meghívó az Óvodai Márton napi rendezvényre, Burger István, tornateremről is
h) Iskola alapdokumentumának elfogadása (német elnevezés.)
j) Iskolai meghívó nem érkezett a Márton napra
k.) Önkormányzati határozati javaslat - egyetértési jogunk
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök
a./ Óvodai és iskolai pedagógusok 2016-os munkájának elismerése
a/1

Tisztelt testület!

A Csicsergő óvodában folyik a német nemzetiségi nevelés. Az Óvoda pedagógusok nagyon
fontos munkát végeznek, ezért javaslom az ő érdemleges elismerésüket és a karácsonyi
ünnepekre való tekintettel is az óvoda három német nemzetiségi csoportjának három német
nemzetiségi pedagógusa részére vásárlási utalvány formájában. Ennek összege 10.000.- forint
összegben kerüljön meghatározásra. Erre a célra a feladatalapú támogatás terhére a 2016-os
költségvetésünk terhére elszámolva javaslom 30.000 forint megítélését. Az ajándékutalvány
átadása még az ünnepek elött történjen meg. Kérem 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.
337/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a
nemzetiségi önkormányzat működési területén a
nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási feltételeinek
bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló képviselőtestületi döntéséével támogatja a Csicsergő óvoda, német
nemzetiségi óvoda pedagógusok részére elismerésként 30.000
forintban maximalizált összegben vásárlási utalvány
formájában a 2016-éves költségvetés terhére annak fedezetéül
a feladatalapú támogatása szolgál. Megbízza az NÖK testület
az elnököt az utalványok névszerinti átadásának nyugtázására
és megszervezésére.
Határidő: 2016. december 31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

Tisztelt testület!
Ugyanitt a Csicsergő óvodában azok a nem németnyelven nevelő Óvoda pedagógusok is
nagyon fontos munkát végeznek, segítik a nemzetiségi nevelést. Ezért javaslom az ő
érdemleges elismerésüket és a karácsonyi ünnepekre való tekintettel is az óvoda három német
nemzetiségi csoportjának három nem német nemzetiségi nevelő pedagógusa részére vásárlási
utalvány formájában. Ennek összege személyenként 10.000.- forint összegben kerüljön
meghatározásra. Erre a célra a feladatalapú támogatás terhére a 2016-os költségvetésünk
terhére elszámolva javaslom 30.000 forint megítélését. Az ajándékutalvány átadása még az
ünnepek elött történjen meg. Kérem 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.
a/2
338/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség
nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének
fejlesztését szolgáló képviselő-testületi döntéséével támogatja a
Csicsergő óvoda, német csoportjában a három nem német
nemzetiségű nevelést folytató óvoda pedagógusok részére
elismerésként 30.000 forintban maximalizált összegben vásárlási
utalvány formájában a 2016-éves költségvetés terhére annak
fedezetéül a feladatalapú támogatása szolgál. Megbízza az NÖK
testület az elnököt az utalványok átadásának megszervezésére.
Határidő: 2016. december 31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
Tisztelt testület!
Javaslat érkezett arra is, hogy az Óvoda pedagógusok mellett a nevelést elő segítők is fontos
munkát végeznek, ezért javaslom az ő érdemleges elismerésüket és a karácsonyi ünnepekre
való tekintettel. Ezért az óvoda három német nemzetiségi csoportjának négy dadus- gondozó
van, akik sokat foglalkoznak, a gyerekekkel Javaslom, hogy ne maradjanak ki ők, sem és ha
nem is annyit, mint a német nemzetiségi pedagógusa, de ők is kapjanak elismerést ugyancsak
Vásárlási utalvány formájában. Ennek összege személyenként 5.000.- forint összegben
kerüljön meghatározásra. Erre a célra a feladatalapú támogatás terhére a 2016-os
költségvetésünk terhére elszámolva javaslom 20.000 forint megítélését. Az ajándékutalvány
átadása még az ünnepek elött történjen meg. Kérem 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.

a/3
339/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség
nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének
fejlesztését szolgáló képviselő-testületi döntésével támogatja a
Csicsergő óvoda, német csoportok a három dadus –gondozó
személyzet részére elismerésként 20.000 forintban maximalizált
összegben vásárlási utalvány formájában a 2017-éves költségvetés
terhére annak fedezetéül a feladatalapú támogatása szolgál. Megbízza
az NÖK testület az elnököt az utalványok átadásának
megszervezésére. a felnem használt részéből feladat alapú támogatás
terhére a 2016-os költségvetése terhére.
Határidő: 2017. január 31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
Tisztelt testület!
Az iskolai német pedagógusok is hasonlóan nagyon fontos munkát végeznek, ezért javaslom
az ő érdemleges elismerésüket és a karácsonyi ünnepekre való tekintettel is ezért a négy
német nemzetiségi pedagógusa részére vásárlási utalvány formájában. Ennek összege
személyenként 10.000.- forint összegben kerüljön meghatározásra.
Erre a célra a feladatalapú támogatás terhére a 2016-os költségvetésünk terhére elszámolva
javaslom 40.000 forint megítélését. Erre a célra a feladatalapú támogatás terhére a 2016-os
költségvetésünk terhére elszámolva javaslom 40.000 forint megítélését. Az ajándékutalvány
átadása még az ünnepek előtt történjen meg. Kérem 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.
a/4
340/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség
nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését
szolgáló képviselő-testületi döntésével támogatja a kerepesi iskola, négy
német nemzetiségi pedagógusa részére elismerésként 40.000 forintban
maximalizált összegben vásárlási utalvány formájában a 2016-éves
költségvetés terhére annak fedezetéül a feladatalapú támogatása szolgál.
Megbízza az NÖK testülete az elnököt az utalványok átadásának
megszervezésére.
Határidő: 2016. december 31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

b.) Levél az óvodának.
Tisztelt testület!
A novemberi testületi ülésünk határozatai értelmében ki értesítettem az óvodát arról, amit
szóban már az Önkormányzat bizottsági ülésén is megtettem, hogy nem fogadtuk el az
SZMSZ módosítást és a pedagógiai programot, továbbá az óvoda házirendjéhez is
javaslataink lennének, melyről a 2017-es évben tárgyalnunk kell, mivel tudomásom szerint az
óvoda a kiegészítő nemzetiségi támogatásokat csak érvényes aláirt, pedagógiai program
alapján igényelheti meg.
Ezért javasoltam, hogy a számunkra kérdéses és a beiratkozással is összefüggő részeket
tárgyaljuk meg hogy az NÖK a soron következő ülésén megtárgyalhassa.
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.
341/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség
nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését
szolgáló képviselő-testületi döntésével elfogadja az elnöki beszámolót az
óvodánk íródott levélről melyben az elnök közölte az NÖK döntését
melyben nem fogadta el az óvodai SZMSZ módosítást és a pedagógiai
programját, továbbá az óvoda házirendjéhez is kiegészítést fűzne. Felkéri
az elnököt az egyeztetésekre, és azt követő pozitív eredmény után
készítsen előterjesztést a következő ülésre tegyen javaslatot elfogadásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
c) AEG 3+1 lejátszó
Tisztelt képviselő testület!
Az óvoda részére a 128/2016.(V.11.) NÖK határozata alapján, 3 darab AEG mp3 lejátszót
vásároltunk melynek átadása megtörtént. Ennek ára 3 x 40 Eurónak megfelelő forint 39.000.Ft volt. Továbbá 179.- Euróért, azaz 59.000 Ft egy hordozható akkumulátoros erősítő is
megvásárlásra került. Ez mindösszesen 98.000 .- forintba került. Az átadás részben már meg
is történt. Mártonnapra birtokba vette az óvodai csoport a kihangosított berendezést. A
készülékek az önkormányzatunk tulajdonában maradnak, csak használatra kerülnek átadásra.
Kérem a beszámoló elfogadását a 128/2016 .(V.11.) NÖK határozat végrehajtásáról.
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.

342/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség
nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését
szolgáló képviselő-testületi döntéséével elfogadja az elnöki beszámolót
az óvodánk vásárolt eszközökről azok átadásáról. Az elnök az elszámolást
elkészíti a következő testületi ülésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
A 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
e) Lakossági adatok erre kikérni 3 – 6 éves
Tisztelt Képviselőtestület!
Annak érdekében, hogy tudjuk a 2017-es tanítási és nevelési év beiratkozási adatait javaslom
az Önkormányzattól a népesség nyilvántartástól azokat az adatokat kijárni, ami alapján azok
száma prognosztizálható, akik a német nemzetiségi nevelési-oktatási formát választhatják,
Számukra információt kell biztosítani arról, hogy milyen előnyökkel is jár ez és milyen
felsőséget jelent. A Német nemzetiségi oktatás nyelvoktatásnál több, de ne felejtsük el, hogy
egy olyan végzettséget nyújthat, ami egy későbbi továbbtanulást megkönnyíthet.
Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni 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.
343/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség
nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését
szolgáló képviselő-testületi döntésével elfogadja az elnöki javaslatot
hogy keresse meg a szülőket az önkormányzatunk nevében és felhívja
figyelmet a német nevelés előnyeire. Továbbá, megkeresi és óvoda
intézményvezetőit, az iskola intézmény vezetőit kérve közreműködésüket
ehhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

f) Értesítés az óvodának az SZMSZ módosításának megtárgyalásáról
Tisztelt testület!
Felmerül annak a kérdése, hogy az óvodának a jelenlegi SZMSZ módosítását hogyan
fogadhatjuk el, ha az alapdokumentumot előző ülésünkön nem javasoltuk elfogadásra?
Ezért az egységes szerkezetben foglaltakat nem fogadjuk el, míg a módosításokat igen?
Tudni kell, hogy Egyetértési jog Döntéshozatal nemzetiségi közoktatási ügyekben a
következő esetekben áll fenn.
Nemzetiségi önkormányzat egyetértése, véleményezése a nemzetiségi közoktatási intézményt
érintő döntések előkészítéshez.
Nemzetiségi önkormányzat egyetértése nemzetiséget érintő nevelési, oktatási kérdésekben
Nemzetiségi önkormányzat egyetértése helyi közoktatási rendelet megalkotásakor
Nemzetiségi önkormányzat egyetértése költségvetés megállapításakor
Intézményvezetői megbízás, felmentés
Nemzetiségi önkormányzat egyetértése nemzetiségi közoktatási intézmény átszervezéséhez,
megszüntetéséhez
Nemzetiségi önkormányzat egyetértési, véleménynyilvánítási jogának alakulása intézményi
társulásnál Nemzetiségi önkormányzat egyetértése SZMSZ, házirend, nevelési program,
pedagógiai program, minőségirányítási program érvényességéhez
Nos, javaslom, erről ne döntsünk most, hanem kérem a testület felhatalmazását, hogy
tárgyalásokat követően ezt is vegyük előterjesztés alá és egyben fogadjuk el, a már álltalunk
javasolt módosításokkal kibővített és módosított óvodai SZMSZ-t. 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.
f/1
344/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség
nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését
szolgáló képviselő-testületi döntésével elfogadja az elnöki javaslatiot és
felkéri elnökét, folytasson egyeztetést Kerepes Önkormányzat
fenntartásában álló óvoda intézmény vezetőjével az általunk javasolt
SZMSZ módosításokról, majd azt egységes szerkezetbe foglalva fogadja
el. Az egyeztetéshez kérje Kerepes Város jegyzőjének jogi segítséget.
Határidő: 2017. 01.31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

Tisztelt testület!
Felkérés érkezett nyomtatvány adatszolgáltatásra, az ÓVODAI neveléssel kapcsolatosan és az
ISKOLAI oktatásról, amit meg is küldtünk az ÉMNÖSZ-nek.
Kissé meglepő volt az intézményvezetők válasza a kérdésekre. Például, hogy van e
nemzetiségi iskola, a válasz az iskola esetében: NEM volt. Tudni kell, hogy a törvény szerint
nemzetiségiiskola az, aminek az alapitó okiratában szerepel a németességi oktatás. Ez
vonatkozik az óvodára is. Itt is így van, akkor is ha csak a tagintézményben zajlik a
nemzetiségi nyelven történő nevelés.
Továbbá az óvoda válaszában nemleges igényt jelentett be további nemzetiségi óvónőre, ami
azt sugallja, hogy nem szándékoznak csoportszámot bővíteni még akkor sem, ha erre igény
lesz akár a következő nevelési évben már. 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.
f/2
345/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség
nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését
szolgáló képviselő-testületi döntéséével elfogadja az elnöki beszámolót a
kerepesi nemzetiségi intézmények felméréséről, melyet megküldött az
NÖK az ÉMNÖSZ felé is.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
g) Tárgyalás az új fenntartóval,
Tisztelt testület!
Javaslom a KLIKK új vezetőjével tárgyaljunk és több pontban vegyük fel vele a kapcsolatot.
Az egyik az iskola tornatermének használata, melyre a jelenlegi KFT-vel kötött szerződés
részünkre lehetőséget biztosít. Ezen kívül a nemzetiségi oktatás helyzetéről és jövőjének
elképzeléséről.
Legfontosabb viszont az az új tényező, hogy az iskola tagintézmény építése merült fel,
alsósok számára.
Ez felveti az oktatás további kérdését, hogy további tanárokkal, vagy milyen módon oldaná
meg az új fenntartó ezt a jövőben. Tudni vélem, hogy a polgármesteri előterjesztés arról szól,
hogy a Szilasi réten épülne egy 8 tantermes iskola, aminek nem tudni lesz-e tornaterme és
étkezdéje, konyhája, mivel az is szerepel az ismérvek között, hogy közel legyen a jelenlegi
iskolához. Eich László tankerületi igazgató úrral tárgyalásokat kell kezdeni és sürgetni egy
együttműködési szerződés megkötését az NÖK és KLIKK között.
Jelzem, hogy a minap sikerült Eich úr titkárnőjével egyeztetnem elérhetőségeim megadása
mellett, amennyiben a testületi ülésünket követő, Kerepes Város Önkormányzatának ülésére
ellátogat Frank Tibor polgármester meghívására, ekkorra egy egyeztetést kezdeményeztem az
ülést megelőző, négyszemközti tárgyalásra vele.

Javaslatom:
g/1: Kérem felhatalmazásukat, hogy a tárgyalásoknál az NÖK azon álláspontját fejezzem ki,
hogy az iskolához a rá, ill. hozzáépítést és a jelenlegi önkormányzat átvételét helyezzék
előtérbe, mivel ez esetben egy oldalon állunk, mégpedig a kerepesi gyerekek oldalán. Ami azt
kívánhatja meg, hogy ne tagintézményenként, hanem egy helyen történjen a nemzetiégi
oktatás.
g/2 Tárgyalásokat folytassak, hogy az iskola átadás átvétel után a tornaterem használati
jogunkat gyakorolhassuk.
g./3 Kössünk együttműködési szerződést a kölcsönösség jegyében, mely alapján biztosítva
előre vetítve látszik a kerepesi iskolában a német nemzetiségi oktatás magas színvonalának
folytonossága.
g./4 Jelezzük, hogy biztosítani kívánjuk egyetértési és véleményezési jogainkat az
átszervezések és átvételt követően is, maximálisan támogatjuk munkájukat.
Kérem a határozati javaslat szerinti 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.

g/1
346/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség
nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését
szolgáló képviselő-testületi döntésével elfogadja az elnöki javaslatot,
hogy tárgyalásokat folytasson Eich László, tankerületi igazgató úrral, hogy
az iskola átadás átvétel után a tornateremhasználati jogunkat
gyakorolhassuk.
Határidő: 2017. február 25
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.

g/2
347/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség
nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését
szolgáló képviselő-testületi döntésével elfogadja az elnök javaslatit,
hogy a tárgyalásoknál Eich László tankerületi igazgató úrral, az NÖK azon
álláspontját fejezze ki, hogy az iskolához a rá, ill. hozzáépítés lehetőségét
helyezzék előtérbe. Továbbá a jelenlegi önkormányzat épületi átvételét,
annak iskola célú használatát, átépítést és ne egy tagintézmény építésében
történjen a nemzetiégi oktatás.
Határidő: 2017. február 25
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.
g/3
348/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség
nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének
fejlesztését szolgáló képviselő-testületi döntésével elfogadja az
elnöki javaslatot, hogy kössön együttműködési szerződést a
Klikkel - Eich László tankerületi igazgató úrral, kölcsönösség
jegyében, mely alapján biztosítva, előre vetítve látszik a kerepesi
iskolában a német nemzetiségi oktatás magas színvonalának
folytonossága.
Határidő:2017. február 25
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.

g/4

349/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség
nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének
fejlesztését szolgáló képviselő-testületi döntésével elfogadja az
elnöki javaslatot, hogy jelezze a Klikk tankerületi igazgatója, Eich
László úr felé, hogy biztosítva látni kívánjuk egyetértési és
véleményezési jogainkat az átszervezések és átvételt követően is,
maximálisan támogatjuk munkájukat.
Határidő:2017 február 25
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

h) Óvodai Márton napi rendezvények
Tisztelt képviselőtársaim!
Az Iskolai ünnepségre sajnos nem kaptunk meghívót igy ezen nem vettünk részt annak
időpontja sem volt ismert. Ezzel szemben az óvodai Mártonnapon Burger István elnök úr
képviselte Önkormányzatunkat. Erre feleségével mentek el, melyért köszönet nekik is.
De köszönet a szép rendezvényért és további sok sikert kívánunk a további Mártonnapi
ünnepekhez.
Egy testületi ülésen, mint annyiszor már téves információ hangzott el, hogy Szent Márton nem
a németek ünnepe és keresztény magyar ünnep stb. Megjegyzendő, hogy valóban Savariában
élt Márton, ki püspök lett, de a német nyelvterület az, ahol legfőbb képpen ünneplik és a
templomok körül gyertyás laternés felvonulásokat tartanak. Felajánlottuk idén is a
támogatásunkat az iskola és az óvoda felé is, de nem igényelték azt. Ezzel szemben
elhangzottak olyan téves információk, hogy ki akar maradni belőle az NÖK. Nos, jegyző úr
többször szólt már, hogy csak úgy nem lehet támogatni, sem nem elég, ha a tanár kér erre.
Ennek a szolgálati hivatalos útja az intézmény vezetőkön keresztül és írásos módon vezet.
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.

h/1
350/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség
nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését
szolgáló képviselő-testületi döntésével elfogadja az elnöki beszámolót az
iskolai és óvodai Mártonnap rendezvényről
melyen az NÖK- képviselő-testületét Burger István elnökhelyettes úr és
felesége képviselte.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

Tisztelt testület!
A tavalyi évben már rendhagyó módon zajlik a Kerepesi SzentAnna templomban a német
nemzetiségi oktatásban résztvevő diákok műsora. Sajnos nem tudunk róla, lesz e ilyen ismét.
Ezért javaslom igazgató úron keresztül a nemzetiségi tanárnőktől megtudakolni annak
időpontját, programját. Ennek ismerete után dönthetünk csak, hogy elismerést vagy díjakat
ítélünk e oda az arra javasoltaknak. Kérem felhatalmazásomat az intézmény vesztővel és a
tanárnőkkel a kapcsolat felvételére és az esetleges szervezéssel kapcsolatos tennünk
elvégzésére.
Kérem a javaslatom szerinti határozathozatalukat.
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.

h/2
351/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség
nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését
szolgáló képviselő-testületi döntésével elfogadja az elnöki javaslatot és
felkéri elnökét vegy fel a kapcsolatot a nemzetiségi oktatásban résztvevő
tanárnőkkel az iskola intézmény vezetőjével, annak érdekében hogy
megtudja az Önkormányzatunk lesz e a Kerepesi Szent Anna templomban
a német nemzetiségi oktatásban résztvevő diákok műsora bemutatója, és
ha igen mikor. Az önkormányzat esetleges támogatásáról később dönt.
Felkéri az elnökét a következő testületi ülésre készítsen erről előterjesztést.
Határidő: 20017. január 31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

j) Iskola alapdokumentumának elfogadása (német elnevezés.)
Tisztelt testület!
Örömmel vettük észre és megállapítottuk, hogy végre az alapitó okmányok sorába az iskola
mellékelt alap okmányában az iskola idegen nyelvű elnevezése németül is benne van.
Bár elmulasztotta a testület a véleményünket kikérni és egyeztetni, de mi örömmel elfogadjuk
azt, a mostani döntési javaslatom alapján. Kérem javaslatom szerinti 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.

352/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség
nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését
szolgáló képviselő-testületi döntésével elfogadja és üdvözli, hogy a
kerepesi Széchenyi István álltalános Iskola és MI.
szakmai alapdokumentumába belekerült a német nyelvű elnevezése is az
iskolának.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

k.) Oktatással kapcsolatos Önkormányzati határozatokhoz.
/Véleményezési - egyetértési jogunk/

Tisztelt testület!
Kerepes Város Önkormányzatának2016-12-13.-i ülésén két nagyon fontos az oktatást érintő
napirend is szerepel. Az első, ami az 1. np. is egyben az iskola fenntartói átadása a KLIKK
részére. Ez nem sok hozzáfűzni valót igényel, bár megjegyzem a törvény átszervezés esetén is
egyetértési jogot biztosít, de nem hallottam róla hogy z állam ezt biztosítana nekünk. Inkább a
véleményezési jogunkra helyezném itt a hangsúlyt. Nem sok teendőnk van ezzel hisz nem a
nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában áll az iskola.
Persze ha az Önkormányzat akarta volna, az iskola megmaradhatott volna Kerepesi
kezelésben, bár szerintem ez nem érdekelné a vezetésünket, mert nem is érdeke. A törvény
ugyanis kimondja hogy ha minden gyerek nemzetiségi oktatásban részesül az iskolában akkor
a nemzetiségi önkormányzat azt átveheti. Ez nálunk nem áál fenn de ha már egy korábbi
döntéssel kétnyelvű oktatási formára tér át az Önkormányzati iskola akkor teljesen más
helyzet állhatott volna elő. Mint ahogy azoknál az iskoláknál ahol alsó- felsős oktatást
elkülönített és megszüntetett a KLIKK az iskolai oktatást és összevonta más iskolába, ezt nem
tehette meg, ha volt nemzetiségi oktatás.

A Nemzetiségi önkormányzatoktól és egyházaktól az Ö kezelésükben álló iskolákat nem vette
át az állam. De most a fenntartói szerepről van szó. Véleményem szerint az jót hozhat az
oktatásunknak, hisz az un. tanácsi rendszerben központi vezetés alatt iskolai rendszerben
tanultunk mi is jónéhányan és bizony színvonalas volt a hazai oktatás. Az Önkormányzatok
nem minden esetben tudtak-akartak megfelelő támogatást adni az iskoláknak. Reméljük a
KLIKK a nemzetiségi oktatást bővíteni fogja, és minden támogatást megad az Kerepesi
iskolának. Javaslom az átszervezéssel kapcsolatos határozatunkat a következő képpen
meghozni. NÖK kerepes a nemzetiségi oktatás tekinteténben és érdekében üdvözli a KLIKK
részéről történő átvételét a Kerepesi Széchenyi István álltalános és alapfokú művészeti
iskolának, és biztosítja KLIKK igazgatóját Eich László urat a támogatásáról, az iskolai német
nemzetiségi oktatás érdekében.
Felkéri elnökét, a döntésről értesítse az érdekelteket. az új fenntartót, a Klikket, a Kerepesi
iskola intézmény vezetőjét, és Kerepes város testületét annak polgármesterén keresztül.
Kérem a határozati javaslatom szerinti 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.
353/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a nemzetiségi
önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, nemzetiségi
önkormányzat együttdöntési, véleményezési, javaslattételi jogok
gyakorlásával kapcsolatos tevékenységét szolgáló képviselő-testületi
döntésével a kerepesi nemzetiségi oktatás tekinteténben és érdekében
üdvözli a KLIKK részéről történő átvételét a Kerepesi Széchenyi István
álltalános és alapfokú művészeti iskolának.
Egyben biztosítja KLIKK igazgatóját Eich László urat a támogatásáról, az
iskolai német nemzetiségi oktatás érdekében. Felkéri elnökét, a döntésről
értesítse az érdekelteket. az új fenntartót, a Klikket, a Kerepesi iskola
intézmény vezetőjét, és Kerepes város testületét annak polgármesterén
keresztül.
Határidő: folyamatos
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

04. napirendi pont: Jogi procedúrák –NÖK törvényességi ügyekben
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

Beszámoló peres ügyekben
Szakács Silvia folyamatban lévő ügye
Tiltakozás a március 15 műsor miatt
Egységes helyi sajtó
Önkormányzati képviselői vizsga

a.)

Beszámoló peres ügyekben

Tisztelt Képviselő-testület!
Folyamatban vannak különböző peres eljárások az Önkormányzatunkat és a személyemet
érintő különböző ügyekben. Erről számolok be. Mivel személyemet is átvitt, vagy közvetlen
mértékben érintik, ezért erről is köteles vagyok beszámolni. A nemzetiségi
önkormányzatukat több sérelem-rágalom –megaláztatás érte és ez álltalában a
polgármestertől indult ki. Sajnálom, hogy nem tudja elviselni, hogy rajta kívül másnak is
van véleménye, ellenvéleménye a településen és kicsinyes bosszúhadjáratnak van ez által az
NÖK is kitéve. Szurkáláspiszkálódás nem is lenne szóra érdemes, ha ez nem a nagy
nyilvánosság előtt és sajtóban, testületi ülésen zajlana. Sajnos az ülésen minden alkalommal
elhangzik, ha hozzászólásommal tanácskozási jogommal óhajtok élni, hogy ez nem
lakossági fórum, és nem adok szót. Ez ellen kell fellépni, illetve, hogy ha pl- kijelentik, hogy
a németből nem lesz soha magyar. Vagy a nemzetiségi oktatást veszélyeztetik cikkekkel és
rágalmazó levelekkel, ezzel bizonytalanságot keltve a szülőkben kik ez után nem is akarják,
hogy gyermekük a nemzetiségi nevelésben – oktatásban részt vegyenek. Sorba vettem
azokat a pereket és feljelentéseket, amik minket értek és ezt követően mi is válaszjogunkkal
éltünk. Tudni kell és megjegyzendő, hogy jómagam a Gödöllői járásbíróságon ülnök vagyok
és az érintettségemet itt jeleztem, ezért szinte minden ügyet a Budakörnyéki járásbírósághoz
helyeztek át a bírók. Gödöllőn minden Bíró elfogultságot jelentett be, mivel „kolléga”
valamilyen szempontból nem tud elfogulatlanul dönteni. Nem időrendi, hanem ügyszám
szerint a következő ügyekről van szó. 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.
354/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e döntése
értelmében elfogadja az elnöki beszámolót a Német
Önkormányzat Kerepes elleni bírósági ügyekről.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

Bírósági ügy folyamatban van a Buda környéki Járás Bíróságon, előtte a gödöllői bíróság
a nyomozást megszüntette.
a/1
Tisztelt Testület!
5.Bkk.926/2016 lett a 6.B.152/2016 sz. Gödöllői bíróság elött folyamatban lévő perben,
melyben Springer Krisztina képviselőnk érintett. Ő a Kerepesrádió tulajdonosa volt, mikor
Franka Tibor a Kerepesi honlapon, és a Kerepesi vélemény újságban a Kerepes rádió
megszűnését jelentette be, mint tényt. Ez nem igaz, hisz a Rádió mai napig létezik és non
nyereség gazdasági társaságként is üzemel. Kérem beszámolóm elfogadását.

355/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e döntése
értelmében elfogadja az elnöki beszámolót Springer
Krisztina kontra Franka Tibor Kerepes Város
polgármestere ellen folyamatban lévő rágalmazási perről
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
a/2
Tisztelt Testület!
A Budapestkörnyéki Törvényszék végzése érelmében, a 14.Bkk. 927/2016/2 számú a 6.B
26/2016 számú ügyben vált illetékessé. Itt Franka Tibort magánvádlóként, becsületsértés
vétsége miatt van folyamatban az eljárás Frank Tibor Ellen. Ezt az értesítő végzést az
önkormányzat felbontása nyomán kaptuk meg. Sajnálatos hogy Franka úr Titkárnője által
bontott levél 2016-10-20-i keltezése bontásra került, és ezzel a levéltitok megsértése nem
kizárható. 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.

356/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e döntése
értelmében elfogadja az elnöki beszámolót Springer
Friedrich kontra Franka Tibor Kerepes Város
polgármestere ellen folyamatban lévő becsületsértési
perről.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
a/3
Tisztelt Testület!
A 1020/3366/2016 számú ügy Budapesti Rendőrkapitányságon megszűnt az eljárás a
kegyeletsértés és rágalmazás ügyében megszüntették. Az itt folytatott eljárást leállította a
nyomozó hatóság, mivel, bűncselekmény nem volt a nyomozás folytatásától várható
eredményből megállapítható. Az un. „vízbe kötéses” ügy. Hivatkoztak arra, hogy
elmondásom szerint az írásos becsületsértése Franka Tibornak és az aláíró képviselőknek, az
ÉMNÖSZ – LDU nem önkormányzatunkat nem vette komolyan, valójában figyelembe sem
veszi. Ez ügyben viszont a bíróságon tovább folyik az eljárás. 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.
357/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e döntése
nyomán elfogadja a beszámolót a 1020/3366/2016
számú Budapesti Rendőrkapitányságon megszüntetett
Franka Tibor és társai ellen kezdeményezett
becsületsértési és rágalmazási büntetőeljárásról
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

a/4
Tisztelt Testület!
A 10.P.21.669/2016/1-I szám alatt a Budapest környéki törvényszék Kerepes város
polgármestere és társai ellen személyiségi jog megsértésének vétsége megállapítása tárgyában
folytat eljárást. Ebben jómagam és az Önkormányzatunk is érintett. Ez az Óvoda
nemzetiséginevelésben reszt venni kívánó gyermekek előnyét érinti. A polgármester és társai
által számos hivatalba – hatósághoz, intézményekhez küldött levelével rontja az NÖK
megítélését, rossz hírét kelti. Az ügyben kikértem jegyző úrtól a polgármesteri hivatalban
keletkezett összes iratanyagot, és a 2016-10. hó 29- napon kelt végzésére válaszoltam a
bíróságnak. Az ügyben magánvádlóként büntető feljelentést tettem és magamnak 600.000
míg az NÖK részére 1.500.000.- forint sérelmi díjra igényt támasztottam. 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.

358/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e döntése
nyomán elfogadja a beszámolót a 10.P.21.669/2016/1-I
számú Budapest környéki törvényszék Franka Tibor és
társai ellen kezdeményezett becsületsértési és
rágalmazási peres eljárásról
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
a/5
Tisztelt Testület!
Az említett 10.P.21.669/2016/1-I számú perhez a bíróság kérte a mellékelt testületi
hanganyagok írásos megküldését. Jelezném Jegyző úr felé, hogy az Njt. 80 –as § szerint
ennek legépelésére jelölje ki a hivatal dolgozói közül valakit. Valójában ennek elmaradása
elutasítással járhat perünkben. Sajnos, volt rá precedens hogy a „nem lesz a németből soha
magyar” –ként elhíresült újságcikk nyomán indult perhez hasonlóan kérte a rendőrség az
írásos anyagot, mely elől elzárkózott a hivatal, részben az együttműködési szerződésünk
érvénytelenségre, rossz magyarsággal: nem megkötöttségére is hivatkozva.
És, mivel a polgármester ellen irányul. Jelzem, kérvényezem a legépelését.
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.
359/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, elfogadja az
elnöki beszámolót a 10.P.21.669/2016/1-I számú
Budapest környéki törvényszék Franka Tibor és társai
ellen kezdeményezett becsületsértési és rágalmazási
perhez szükséges hanganyag, írásban történő
elkészítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
a/6
Tisztelt testület!
Ha már említésre kerül a „Németből soha nem lesz magyar” című elhíresült szlogen,
jelezem, hogy a rendőrség an nyomozást megszüntette, az ügyészség a fellebbezésemet
elutasította, de a bíróság elött folyik az ügy. Ez esetben az indok a szabad
véleménynyilvánításnak ítélés volt, álláspontom szerint, nem mert a nyomozó hatóság
precedenst teremteni hasonló eseteknél. Mivel az összes szükséges ismérvet kijelentésében
kimerített nagy nyilvánosság elött alkalmas volt egy népcsoportot (sőt több nemzetet) is
megsérteni. A bíróság a nyomozásra 60 napot jelölt ki ez ügyben is, bár nem tudjuk hol tart
most az ügy.
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.
360/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e döntésével
elfogadja az elnöki beszámolót egy a németséget egy
korábbi sérelemről melyben Kerepes Polgármestere Azt
állította, hogy „a németből soha nem lesz magyar.”
Felkéri, az elnököt a fejleményekről folyamatosan
tájékoztassa a testületet.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

a/7
Tisztelt testület!
Fenti ügyben. Levélben fordultunk a Pest megyei kormányhivatalhoz, aki álláspontjában azt
jelezte, hogy ez nem a törvényességi felügyelet dolga, és javaslata szerint az Ombudsmanra
tartozik. Talán igaza is van és az egyenlő bánásmód hivatalra is esetleg. Továbbá jelezték,
hogy a polgármester kötelezettséget vállalt arra, hogy a „Nem német a Magyar” ügyben a
testület elé viszi a következő testületi ülésre. Nos, azóta már sok ülés is volt, de ezt a mai
napig nem történt meg.
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.
361/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e döntésével
elfogadja az elnöki beszámolót a Pestmegyei
Kormányhivatal állásfoglalásáról egy a németséget egy
korábbi sérelemről melyben Kerepes Polgármestere Azt
állította, hogy „a németből soha nem lesz magyar.”
Felkéri, az elnököt a fejleményekről folyamatosan
tájékoztassa a testületet.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

a/ 8

Tisztelt Testület!
Bejelentem, hogy Franka Tibor polgármester a fővárosi főügyészségen folytatott vizsgálat
ügyében, tanúként meghallgatott a nyomozó hatóság, a korábban általam vezetett Turbó-Ugró
kft részére az önkormányzat által kifizetett 1.432.313 forintos jogos követelés és a település
vezető által kezdeményezett vesztegetési kísérlet ügyében. Ugyancsak megkérdeztek, a volt
hivatal eladásával kapcsolatos feltételezett visszaélés, és más gyanús körülményekről
szerzett tudomásomról a vevő által elmondottakról, az általam rádióban, újságban közölt
tájékoztatásokról. Az eljárás folyik több szálon. Ez nem érinti Önkormányzatot, de
érintettségem kapcsán az ügyben beszámolok a polgármester ellen megfogalmazott
nyomozati eljárásról. 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.

362/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e döntésével
elfogadja az elnöki beszámolót a fővárosi főügyészség
nyomozati szakaszban történt elnöki tanúmé
hallgatásáról Franka Pál Tibor Kerepes _Város
polgármesterének ügyében.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
a/9
Tisztelt Testület!
Nem utolsó sorban a Budapest környéki törvényszék közigazgatási és munkaügyi bíróságának
hatáskörébe vont peres eljárásról kell beszámolnom, amiben kértük Kerepes Város
képviselőtestületének elmarasztalását és kártérítési kötelezettségének megállapítását a 2014 év
óta elmaradt együttműködési megállapodás megkötésének érdekében. Ez a 3.K.27.271/2016/6
szám alatt zajlik. Testületi ülésünket követő napon van kitűzve a tárgyalás a Hungária Krt.
179-187 alatti épületben (M3 irodaház) 13:00 –kor. Az ügyben a Polgármester kérte 2016-1004.-én kelt levelében a perköltség béli elmarasztalásunkat és a perbeli kérelmünk elutasítását
is. Azzal az indokkal, hogy a 33/2016. (III.8.) Önk határozatukkal elfogadták az általunk
korábban elöterjesztett és aláírt szerződést. Azt állítja, hogy annak aláírása meg is történt,
továbbá, minden segítséget megkapunk az önkormányzattól, és a faluházban (feltehetően
Forrás Művelődési házra gondolt) a technikai hátteret biztosították. Ennek igénybevételére
jogilag szerintük lehetőségünk van. 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.
363/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e döntése
alapján elfogadja az elnöki beszámolót az NÖK és
Kerepes Város önkormányzata között 3.K.27.271/2016/6
szám alatt folyó hatóság és közigazgatási perről az njt 80
§ szerinti kötelezően megkötendő együttműködési
megállapodás tárgyában. Felkéri, az elnököt képviselje
az NÖK-t a perben és folyamatosan számoljon be az
esetleges fejleményekről
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

B/

Együtt működési szerződés -sel kapcsolatos felhívás (
b.) Szakács Silvia folyamatban lévő ügye

Tisztelt testület!
Szakács Szilvia felvételéről munkatársnak irodai adminisztratív munkakörben az NÖK
határozatban döntött. Ez nem valósult meg, mivel oly sokáig elhúzódott és a mai napig nem
fejeződött be a felvétele technikai és adminisztratív rajtunk kívülálló okok miatt, hogy
Szakács Silvia már nem óhajt nálunk dolgozni visszatért Németországba.
Jelenleg nem keresünk helyette mást, ha ez ennyire bonyolult, szerintem nem érdemes tovább
folytatnia procedúrát. Lehet, hogy közben van KIRA végpontunk, talán számítógép is hozzá,
bár nem tudok róla. Egy későbbi lehetőség, ez nyitva áll előttünk. 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.
364/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e döntése
alapján elfogadja az elnöki beszámolót az irodai segítség
alkalmazásának elmaradásáról annak az NÖK-n kívülálló
adminisztratív akadályok miatt.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

C. Tiltakozás a március 15. műsor miatt. „Mit nem beszél az a német…”
Tisztelt testület!
Jogi útra terelni? Nem hinném, hogy érdemes foglalkozni, de újságcikkben felkéne szólalni,
hagy már érzékenyek vagyunk arra, hogy lépten, nyomon megalázzák és sértegessék a
németeket. Nem rég az újságnál vándorpatkánynak is nevezték a német vándorpatkányokat,
még ha ironikusan is de pont az egyik kerepesi németet Artesz Istvánt sértette meg mivel
magára vette a sértést ha jó emlékszem vannak akik elmennek majd visszajönnek és itt fejtik
ki tevékenységüket…Szándékosan tompítottam a leírtokon. Mivel e kerepesi polgár
Németországból nyugdíjas éveire haza jött és előző napokban a cikk megjelenése elött beszélt
a polgármesterrel arról, hogy ő német és állampolgársága is az, de hazatét kerepesre ahol
született.

De a március 15.- i megemlékezésre sem odaillő, még ha Petőfi is irt, a mit nem beszél aza
német című vers. Persze lehet, hogy túlreagálom a dolgokat és elnézést kérek akkor, de lassan
úgy érezhetjük, hogy aki német nevű vagy annak vallja magát, és még a csoportba vagy
iskolába is német azt nem szívlelik Kerepesen. Szeretném, ha nem lenne igazam. Én
magamrészéről továbbra is azon leszek, hogy hasonló esetekben személyem és a polgármester
úr közti személyes ellentétet (bár magam nem érzek haragot ellen) félretéve a kerepesi
emberekért dolgozom, persze különös tekintettel eskünk szerint a német nemzetiségűekért.
Ezért a hasonló esetekben felszólalunk és hangot adunk nemtetszésünknek. 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.
365/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e döntése
elfogadja a beszámolót a németséget sértő
kijelentésekről, cikkekről és azok elhárítására tett elnöki
kezdeményezésről.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
D. Sajtó rendelethez helyzetünk
d/1
Tisztelt testület!
A 2016. decemberi testületi ülés napirendje, hogy egységes kerepesi média alakuljon ki a
rendelet, ill. határozattervezet, szóval nem érinti viszont az újságban a mi szerzett jogainkat.
Ami a holnapot illeti, ott sem sikerült még önálló, általunk kezelt felületet kapni.
A tervezet érinti a honlapot, a Szilas televíziót és a Facebook oldalt is, de elsősorban az
újsággal kapcsolatos. Levélben fordultam a melléklet szerint Kerepes város jegyzőjéhez és a
testület tagjaihoz, hogy rendeletet hozni csak az érintett nemzetiségi önkormányzat egyetértési
jogának figyelembevételével lehet. Jelenleg várakozási állásponton van az NÖK. 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.

366/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
döntése elfogadja a beszámolót a az NÖK médiaszerep
megjelenéseiről Kerepesen az önkormányzat egységes
médiamegjelenésének kapcsán.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

d /3
Tisztelt testület!
Az Email címet viszont sikerült kiharcolnom, ami megvalósult tudtunkkal, bár még jelszót
nem kaptunk. nok@kerepes.hu cím lett. Javaslom, hogy ugyanez burger@kerepes.hu
szasz@kerepes.hu is legyen kiadva részünkre. 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.
367/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e döntése
elfogadja és üdvözli, hogy 2 év alatt sikerült elérni a saját
email címet nok@kerepes.hu címmel.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
d /4
Tisztelt Testület!
A Kerepesi non profit KFT szerezte meg az újság kiadás megbízatását. Klacsán úr már
fel is hívott, hogy üljünk le megbeszélésre hogy milyen igényekkel él az NÖK.
Amint eredményekről tudok, be is számolok róla képviselő társaimnak.
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.

368/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e döntése
elfogadja a beszámolót a németséget sértő
kijelentésekről, cikkekről és azok elhárítására tett elnöki
kezdeményezésről.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

E. ) Önkormányzati képviselői vizsga
Tisztelt testület!
Mint Önök is, én is elvégeztük az Njt. 10§ szerint kötelező képzést. Erről Tarnai Richárd úr
kézjegyével ellátott tanúsítványt állítottak ki minden Kerepesi Német nemzetiségi képviselő
részére is. Köszönöm, hogy mindenki részt vett és eredményesen elvégezte a vizsgát is.
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.
369/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e döntése
elfogadja a beszámolót a német önkormányzat
képviselőinek az Njt. 10§ szerint i eredményes
képzéséről és annak tanúsítvány szerinti eredményes
vizsgájáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

05. napirendi pont : NÖK közmeghallgatás szükségessége
Előterjesztő: Springer Friedrich elnök
Tisztelt Képviselő-testület!
Bár volt már egy közmeghallgatásunkat az idén, de fontosnak tartjuk, hogy a lakosságot
értesítsük az NÖK tevékenyégéről. A mai napra a testületi ülés után terveztük a
Közmeghallgatást. Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni 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.
I. Határozati javaslat
370/2016.(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e nemzetiségi
közösség képviseletének érdekében elfogadja a
közmeghallgatás szükségességéről szóló elnöki
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich elnök

06 napirendi pont: Pályázatok helyzete
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

GUL-15-D Emléktábla
Veritas Kiállítás
Blickpunkt fotó pályázat
Nemz - pályázatok
Kukta© Ami szem-szájnak inger
Sürgősségi előterjesztés NÖK
Tandíjmentes vezetőképző civil szervezetek vezetői számára

a . ) GUL-15-D Emléktábla
Tisztelet Testület!
A GUL-15-D Emléktáblák k i h e l y e z é s é n e k támogatása c. felhívására benyújtott,
GUL-15-D-2016-00088 azonosítószámmal nyilvántartott Malenkij Robot emléktábla
Kerepes című pályázata/támogatási kérelme nyertessé nyilvánította a pályázat kiírót, az
NÖK-t. Márvány beszerzése és a tábla gravírozása.
Februári kérelmünkre most Novemberben sikerült elfogadtatnunk Kerepes Város
Önkormányzatával, hogy támogasson döntésével és a már februárban megkért helyszínen, a
kerepesi temető régi ravatalozójánál elhelyezhessük a GULAG emléktáblánkat. Ezt két nyelven
óhajtjuk elkészíteni és most már bizonyosan el is készülhet. Az eddigi jogbizonytalanságot az
okozta, nem tudtuk vissza kell-e fizetni a pályázati támogatáson elnyert összeget, vagy nem. Jelen
esetben úgy tűnik minden rendben lesz. A több mint 240 ezer forintnyi elnyert összegből
finanszírozhatjuk a tábla beszerzését és vésetését. 2016. február 20-án megkértük a tábla
kihelyezéshez a polgármesteri hozzájárulást és most, novemberi határozatában már meg is
történhetett a hozzájárulás. Épp időben, mert az elszámolási határidő 2017 január.
Ennek meghatározott összege a teljes pályázaton elnyert összeg, mely önerőt nem igényel csak
abban az esetben, ha a pályázati forrás nem lenne elegendő. Ezért javaslom a költségkeretet
meghatározni 350.000 forintban. Ezt azért is javaslom, miután Kerepes város Önkormányzata
ugyanezen céllal egy táblára az elnyert összegből, ami 400,000.- forint volt 240.000 forintnyi
összeget az egyetlen táblára költött. Mi két táblát kell, hogy megvalósítsunk 240.000 forintból. A
hozzátartozó rendezvényt fogadással is ebből valósítjuk meg.
A márvány anyagot és a betűvetést külön rendeljük meg. A rendezvény étel ital és
zeneszolgáltatással, irodalmi műsorral valósul meg. Ennek maximalizált költsége 350.000 forint, a
költségvetésünkben rendelkezésre áll. Ebből 240.000 forint pályázati forrás és 110.000.- forint
önerő, amit a feladatalapú támogatás terhére számolunk el a 2016-os forrásból a költségvetési év
terhére. Ezért a következő javaslatot terjesztem elő, és kérem megvitatás utáni 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.

a/1

371/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy a nemzetiségi
léttel összefüggő egyéb feladatok kapcsán elfogadja a beszámolót arról,
hogy a GUL-15-D-2016-00088 azonosítószámmal nyilvántartott
Malenkij Robot emléktábla Kerepes című pályázatát támogató
Kerepes város testületének döntésével, az emléktábla
elhelyezését a kerepesi temetőben a kerepes várostestülete
javasolta. Miután elgördültek az akadályok. Az NÖK üdvözli
a döntést és elfogadja az elnöki beszámolót. Felkéri az NÖK
testülete az elnököt az elhelyezés szervezésére, és hívja meg ez
alkalomra város reprezentánsait.
Határidő: 2017. január 31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

a/2
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.
372/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok kapcsán elfogadja a
beszámolót arról, hogy a GUL-15-D-2016-00088 azonosítószámmal
nyilvántartott Malenkij Robot emléktábla Kerepes című pályázatról és
annak ünnepélyes felavatását 2017. január hónapban az
elkészülés után megfelelő ünnepi keretek közt végzi el. Ezért
erre felhatalmazza az NÖK testülete az elnököt a szükséges
intézkedésekre a megvalósítás érdekében.
Határidő: 2017. január 31
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.
a/3
373/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok kapcsán elfogadja a
beszámolót arról, hogy a GUL-15-D-2016-00088 azonosítószámmal
nyilvántartott Malenkij Robot emléktábla Kerepes című pályázaton
nyert 240.000.- forint összeget kiegészíti 350.000 forintra,
ennek a maximalizált összegéből elkészíti, beszerezi a
márvány anyagot, véseti és elkészítteti arányosan a pályázati
kiírásnak megfelelő méretre csökkentett emléktáblákat német
és magyar nyelven. A 350.000 forint összeget a 2017-es
költségvetése terhére a pályázati összegből és a feladat alapú
támogatásból arányosan megosztva óhajtja elszámolni. Ezért
erre felhatalmazza az NÖK testülete az elnököt a szükséges
intézkedésekre a megvalósítás érdekében.
Határidő: 2017. január 31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

b.)
Tisztelt Testület!
Ide vonatkozik egy, a pályázati kiíráshoz köthető kiállítás, amivel sikerült megfelelnünk a
pályázati kiírásnak, feltétel rendszernek. Hisz rendezvényt tartottunk a VERITAS
TÖRTÉNELEMKUTATÓ INTÉZET ÁLTAL LÉTREHOZOTT „MAGYAROK A
SZOVJETUNIÓ TÁBORAIBAN“ CÍMŰ 23 ROLL- UPBÓL ÁLLÓ KIÁLLÍTÁS
megrendezésével. A kiállításról a „programok” napirend alatt is szó esik, de itt a pályázathoz
köthető és emiatt röviden szeretnék a sikeréről beszámolni.
Tulajdonképpen az oktatási napirendhez is kapcsolódik, ezért elmondom, hogy felvettem a
kapcsolatot az ÉMNÖSSZ-el az Iskolánkkal Kerepesen és a Forrás művelődési házzal, a
kiállítással kapcsolatban. Röviden, a kiállításért november 20.-án Kerecsendre utaztam, onnan
hoztuk el Kerepesre és november hó 21.-én felállitásra került. Az iskola felsős diákjai közel
százan tekintették meg a kiállítást. Ehhez kísérő anyagot is adtunk, amit kitöltve feladatlap
formában tesztként töltöttek ki, már az iskolában a tárlat után.
Ebből leszűrhette a tanár, mi is maradt meg bennük a kiállítás anyagából. Ehhez
engedelmükkel felajánlásokat is tettem könyv, CD és más apró jutalom formájában a
legjobbaknak. Sajnos, választ nem kaptam igazgató úrtól semmilyen formában. Arról is csak a
faluháztól tudunk, hányan vettek részt. Az eredményeket a tesztről nem ismerem és nem is
tudjuk elbírálni, jár e, és kinek a jutalom. Sajnálatosnak tartom. 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.
b/1
374/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
a nemzetiségi léttel összefüggő oktatási feladatok és kulturális
tevékenysége kapcsán elfogadja a beszámolót, a Veritas kiállításról. Ezért
erre felhatalmazza az NÖK testülete az elnököt, hogy forduljon
levélben a Kerepesi Forrás művelődési házhoz annak vesztőjéhez
köszönettel a hibátlan gyors megrendezésért.
Határidő: 2017. január 31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

Tisztelt Testület!
Az Émnösz megbízott bennünket, hogy a GULAG kiállítás szállításai leszámlázása részünkről
történjen meg az ÉNÖSZ felé. Ez azt jelenti, hogy mi hoztuk el Kerecsendről és mi is
szállítottuk a XVI.-kerületi Tóth Ilonka emlékházba, ahol továbbra is kiállítják. Ennek
bevétele átutalással kerül kiegyenlítésre a megadott számlánkra. Az üzemanyag elszámolás a
törvényes APEH norma szerinti előírásoknak megfelelően kell, hogy megtörténjen. Az
eredményes ügyletről a következő ülésünkre készítek előterjesztést, melyben feltehetően már
beszámolok a lebonyolításról is. Kérem beszámolóm elfogadni és a felhatalmazásom
megszavazni szíveskedjenek.

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.
b/2
375/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy
a nemzetiségi léttel összefüggő oktatási feladatok és kulturális
tevékenysége kapcsán elfogadja a javaslatot arról, hogy a Veritas –
GULÁG kiállítás szállítását az Önkormányzat számlázza tovább az
ÉMNÖSZ felé. Ezért felkéri az elnököt az eredményes ügyletről a
következő ülésünkre készítek, előterjesztést
Határidő: 2017 következő testületi ülés
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

c.) Blickpunkt fotó pályázat
Tisztelt testület!
A Blickpunkt fotópályázatot meghirdették, ezen hat fotóval indultunk. A képek
kiválasztásánál az volt a szempont, hogy a magyarországi németekkel kapcsolatosnak kell,
hogy legyen, és még korábban nem neveztek be vele. A mi képeink egyenkén és összesen is
állíthatom nagyon jók voltak. Témája a kerepesi Schwabenzug rendezvényünk 2016 –ból,
illetve az 1912 –e postai képeslapokból állt.
A pályázaton bejutottunk a döntősök közé és a műcsarnokba rendezett eredményhirdetésre
meghívást kaptunk. Ezen Burger István elnökhelyettes úr és Sengel József úr képviselt
bennünket. Sajnos az első helyet nem mi nyertük, második harmadik hely nem volt. De azt
gondolom, hogy az ország számos településéből azon pár helyezett közé bejutni, nem
semmiség. 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.
c/1

376/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
nemzetiségi autonómiája kapcsán döntésével
elfogadja, az elnöki beszámolót a Blickpunkt pályázatról
és a pályázaton elért döntős helyezésről.
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.
c/2

377/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
nemzetiségi autonómiája kapcsán felkéri az elnököt és
az elnök helyettesét Burger István urat készítsenek
beszámolót a kerepesi vélemény helyi Önkormányzati
lapba a Blickpunkt pályázatról és a pályázaton elért
döntős helyezésről, valamint a Műcsarnokban
megrendezett döntőről és kiállításról.
Határidő: 2017. január 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.
c/3

378/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
nemzetiségi autonómiája kapcsán felkéri az elnököt,
hogy köszönje meg Sengel József úrnak készített
riportotokat, és hogy az NÖK elnökhelyettesével
képviselték az NÖK-t a Blickpunkt pályázat
megrendezett kiállításon és eredményhirdetésen a
műcsarnokban.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

d.) NEMZ pályázatok
Tisztelt testület!
Mint következőkben említem majd, kiírták a NEMZ-TAB pályázatot is.
Reményeink szerint eredményesen pályázunk mi is, de szeretném, ha felhatalmaznának,
hogy az iskola és óvoda, de a nemzetiségi csoportunk felé is jelezhetném, hogy pályázzanak
ők is. Mi ehhez logisztikai és más segítséget is adhatunk. Pl. a Barbertanya albérletbe adása
az óvodai és iskolai táborokhoz, vagy a KNK részére is. Ezen felül lehetőség nyílik a Német
nyelvterületi táborra is pályázni. Ehhez persze költségkeretet kell biztositanunk de ez csak
sikeres pályázatnál lép életbe. Addig semmi költség szinte nincs. A pályázatokat magam
írom, mint mindig, és a nevezési díjak csekély illetéke 2000 ft körül mozog, amit tudtommal
tavaly megfizettünk és még érvényesek is. Nem változik még sem a pályázati felület, bár
voltak hangok, hogy az Eper helyett a GULAG pályázatunknál alkalmazott, nem annyira
áttekinthető, bár nem bonyolult új felületen kell benyújtania a pályázati terveket. Kész
pályázataink vannak évekre visszamenően, amit kis átalakítással újra hasznosíthatunk.
Kérem beszámolóm elfogadását és a javaslataim szerinti 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.
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379/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
nemzetiségi autonómiája kapcsán döntésével
elfogadja, az elnöki beszámolót a frissen kiírt
pályázatokról és a javaslatot a pályázaton történő
indulásokról.
Felkéri, az elnököt, forduljon a civil szervezethez és a
nemzetiségi intézményekhez a pályázatokon történő
részvételek érdekében.
Készítsen beszámolót a következő ülésre a pályázatok
helyzetéről.
Határidő: 2017. január 31
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.
d/2

380/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
nemzetiségi autonómiája kapcsán döntésével elfogadja
az elnöki javaslatot, és úgy dönt, hogy indulni kíván, a
NEMZ –KUL pályázatokon és ehhez önerőt, biztosit a
2017-es költségvetéséből. Az önerőt 300.000.- forintban
határozza meg. Eredménytelen pályázat esetén az önerő
összegét átcsoportosítja más pályázatra, melyről később
kivan dönteni. Ezt javaslom a 2017-es költségvetésünk
terhére a 2016-os feladat alapú támogatásból
elszámolni. Felkéri az elnököt a pályázatok
elkészítésére és benyúlására, továbbá, hogy készítsen
beszámolót a következő ülésre a pályázatok helyzetéről.
Határidő: 2017. január 31
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.
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381/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete a
nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladataként
a nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködést, a helyi
anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatását szolgáló,
képviselő-testületi döntésével valamint ifjúsági célú
szervezési, együttműködési feladatok ellátásával kapcsolatos
képviselő-testületi döntésével, elfogadja, az elnöki javaslatot és
úgy dönt, hogy indulni kíván, a NEMZ –TAB pályázatokon és
ehhez önerőt, biztosit a 2017-es költségvetéséből. Az önerőt
300.000.- forintban határozza meg. Eredménytelen pályázat
esetén az önerő összegét átcsoportosítja, más pályázatra melyről
később kivan dönteni. Ezt javaslom a 2017-es költségvetésünk
terhére a2016-os feladat alapú támogatásból elszámolni. Felkéri
az elnököt a pályázatok elkészítésére és benyújtására és az
elkészíttet pályázatot továbbá, a beadás elött összehívandó
testületi ülésre készítsen beszámolót a következő ülésre a
pályázatok helyzetéről.
Határidő: 2017. január 31
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.
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382/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
nemzetiségi autonómiája kapcsán döntésével elfogadja,
az elnöki javaslatot és a GULAG pályázat elszámolására
felkéri az elnököt a pályázati okmányok összeállítására
és a kiíró felé történő beleszámolások benyúlására,
továbbá, hogy készítsen beszámolót a következő ülésre a
pályázatok helyzetéről.
Határidő: 2017. január 31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

d/5
Tisztelt testület!
A Német nyelvterületi táboroknál a nyertessé nyilvánítástól függ mennyi önrészre lesz
szükség. Tudni kell, hogy a szülőkre nem róhatunk jelentősen nagyobb terhet még akkor sem,
ha most külföldi az úticél. Ezért javaslom a táborhoz 15-20 főben maximálni a létszámot, és a
gyermekenként fizetendő összeg legyen 20-30.000 forint közötti. Tehát, maximum 30.000
forint. A rászorultság és a méltányosság elvén családonként egynél több gyermekesek tán a
20.000 forint befizetés lenne alkalmas. Továbbá az útiköltség megállapítása után dönthetünk
külön arról is, hogy erre mennyi támogatást nyújtanánk. Illetve, hogy nyújtunk e, ez pedig
attól is függ, hogy a pályázati anyagban elfogadják e az útiköltség térítést. Tehát egy repülő út
csoportosan, sajnos max. 15 fő, 25-35.000 forint/ fő oda vissza. Megfontolandó lehet a társas
buszutazás és a vonat is.
Ez a pályázaton dől el. Nyertessé nyilvánításunk esetén önerőre is szükség lehet, melyet
akkor tudunk csak meg, ha nyerünk. A tervezésnél több mint 1, 5millió forintra
pályázunk, gyerekenként kb. 300-380 Euró között, azaz 100 ezer és 130 ezer forint / fő.
Ebből jön le a szülők önrésze és a pályázati összeg, de hozzá jön az útiköltség, melynek
átvállalása a pályázaton még kérdéses, és ha igen, nem tudni milyen mértékben. Ezért
javaslom maximalizált összegként 500.000.- forintot meghatározni, melyet a 2017-es
költségvetésünk terhére a2016-os feladat alapú támogatásból óhajtunk elszámolni.
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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383/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete Német
Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete a nemzetiségi
léttel összefüggő egyéb feladataként a nemzetiségi civil
szervezetekkel való együttműködést, a helyi anyanyelvű
hitéleti tevékenység támogatását szolgáló, képviselő-testületi
döntésével valamint ifjúsági célú szervezési, együttműködési
feladatok ellátásával kapcsolatos képviselő-testületi
döntésével, elfogadja az elnöki javaslatot, és úgy dönt, hogy
indulni kíván, a NEMZ –TAB pályázatokon külföldi táborozásra
az anyaországba. Az önerőt gyerekekként a pályázaton elnyert
összeget, kivizsgálja a lehetőségét amennyiben 50 ezerre emelve
szülői részvételi díjat. Felkéri az elnököt a pályázatok
elkészítésére, továbbá, hogy következő összehívandó ülésre a
pályázatokról lehetőségéről beszámol.
Határidő: 2017. január 31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
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Pályázatok – EPER
Az EMMI által kiírt NEMZ 17 pályázatokat ismét kiírták, négy kategóriában.
A Nemz-KUL, A NEMZ-TAB, a NEMZ-PED kategóriákon. Javaslom indulásunkat. A
leadási határidő ismét szerencsétlen módon az év végére esik, mikor a hivatal zárva van, és
nem férünk az anyagunkhoz hozzá, és mikor a bank, illetve egyéb okmányok beszerzése
nehézségekbe ütközik. Ennek ellenére javaslom az összes létező pályázaton az indulásunkat.
Az erre fordítandó összegeket, mivel nem tudjuk január közepe előzett lesz e testületi ülés, a
2017-es költségvetésünk terhére kérem meghatározni.
Nincs más megoldás, ha véletlen ad abszurdum nem lenn elegendő forrásunk önrészre, mivel
a 2017-es támogatásaink még nem ismertek, gondolom, ha nyertesek lennénk kerepes város
önkormányzatára is számíthatunk. Ellenkező esetben lemondunk a nyertes pályázatról.
De valószínű, hogy a működésre több mint 700.000 forint jut idén is, és reményeim szerint a
megszokott 100 ponttal hozzuk ismét a maximális lehetőséget a feladatalapú támogatáson is.
Kérem, a pályáztat önrészének keretösszegeit a tavalyi alapján, illetve attól valamivel
magasabb összegben meghatározni. Egy eredménytelen pályázatnál nem kerül felhasználásra
és átcsoportosíthatjuk egy későbbi időpontban, akár más pályázatra, vagy más felhasználásra
is. De remélem az önrész maximális felhasználását, és ez azt jelenti, hogy a maximális forrást
nyernénk el pályázaton.
Javaslom továbbá, hogy a kerepesi nemzetiségi intézmények részére küldjünk értesítést, a
kiirt pályázatokról, és buzdítsuk őket az indulásra.
Továbbá a NEMZ-CISZ pályázaton javaslom, induljon a civil szerveztünk is.
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.
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384/2016 .(XII. 12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
nemzetiségi autonómiája kapcsán döntésével elfogadja
az elnöki beszámolót az EMMI által kiírt NEMZ KUL
pályázatokról. A Große Schwabenzug pályázathoz
önerőként 150.000 forintot biztosít. A pályázásra
felhatalmazza az NÖK az elnökét.
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.
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385/2016 .(XII. 12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
nemzetiségi autonómiája kapcsán döntésével elfogadja
az elnöki javaslatot a Große Schwabenzug pályázathoz
kérje fel a KNK egyesületet, induljon ő is. Továbbá a
NEMZ –CISZ pályázatra is felkéri az NÖK az indulásra.
A pályázásra indulási felhívásra felkéri az NÖK az
elnökét, hogy levélben vegye fel a kapcsolatot a KNKegyesülettel.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

e.)
Kukta© Ami szem-szájnak ingere
Tisztelt testület!
A kukta pályázatot kérem, terjesszük az iskolában és a civil szervezetek között is, hisz ez egy
fontos lehetőség a diákok és szeniorok körében is. Kérem a beszámolóelfogadását.
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.

386/2016 .(XII. 12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladataként
a nemzetiségi civil szervezetekkel való
együttműködést, a helyi anyanyelvű hitéleti
tevékenység támogatását szolgáló, képviselő-testületi
döntésével valamint ifjúsági célú szervezési,
együttműködési feladatok ellátásával kapcsolatos
képviselő-testületi döntésével, nemzetiségi
autonómiája kapcsán döntésével elfogadja az elnöki
javaslatot a Kukta© Ami szem-szájnak ingere
pályázathoz felkéri a KNK egyesületet induljon ő is
felkéri az indulásra diákokat is. A pályázásra indulási
felhívásra felkéri az NÖK az elnökét, hogy az
újságcikkben publikálja azt.
Határidő: 2017. január 30
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

f.) Pályázatok sürgőssége
Tisztelt testület!
Az EMMI portálon megjelentek, nem csak a nemzetiségi, de más települési és nemzetiségi
önkormányzatok részére kiírt pályázatok. Az idő sürget némelyiknél, ezért sürgősségi
előterjesztést készítettem Kerepes Város Önkormányzatának soron következő december 13.- i
ülésére. Ezt melléklem. A kiírt pályázatok linkje, mindannyiunk elött ismert, ezért az az
interneten megtekinthető, ezt nem mellékelném most, de ez az előterjesztésemhez amúgy sem
releváns. Javasoltam az előterjesztésem napirendre tűzését. Az együttműködési szándékunkat
jeleztem a pályázatok kapcsán is. 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.
387/2016 .(XII. 12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
nemzetiségi autonómiája kapcsán döntésével elfogadja
az elnöki beszámolót az az elnöki előterjesztésről melyet
Kerepes Város Önkormányzatának soron következő
testületi ülésére 2016-12-13.-ra készített és az
előterjesztéshez mellékelt.
Javasolja a soron következő januári ülésre készítsen
beszámolót annak eredményességéről.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

h.) Tandíjmentes vezetőképző civil szervezetek vezetői számára pályázat / PK05/2016
Tisztelt képviselő testület!
Tandíjmentes vezetőképző civil szervezetek vezetői számára pályázatot írtak ki, melyet
javasoltunk a civileknek, körlevélben. A pályázati program önrésze, a képzési programhoz
kapcsolódó költségek
a program támogatott, kedvezményes formában valósul meg. A programon való részvételhez
önerőre (vizsgadíj térítésére) van szükség az alábbiak szerint. A képzésen való részvétel
térítésmentes. Pályázati önrész: A résztvevőt terhelő összeg, amelynek mértéke a mindenkori
minimálbér 20%-nak megfelelő összeg (2015-ben a 347/2014. (XII. 29.) Korm. Rendelet
értelmében 22. 200 Ft.
A programrészvételhez más intézményi költség nem társul.
A program biztosítja valamennyi segédletet, jegyzetet, viszont nem tartalmazza az utazási, az
étkezési és egyéb, járulékos költségeket. A programot megvalósító intézmény számára a
fentieken kívül más teljesítendő kiadás nem értelmezett. A pályázati önrész teljesítése
kizárólag sikeres felvétel esetén, a szerződéskötést követően, egy összegben esedékes. 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.

385/2016 .(XII. 12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a
nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási
feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését
szolgáló képviselő-testületi döntésével elfogadja az
elnöki beszámolót a Tandíjmentes vezetőképző civil
szervezetek vezetői számára pályázatról és a programról
készült körleveles tájékoztatóról.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

07 napirendi pont: A 2017-es éves terveinkről
a.) A 2017-es éves terveinkről
b.) A Munkaterv elfogadása
a.) A 2017-es éves terveinkről
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök
Tisztelt testület!
A 2016-os év gazdasági adatai nem voltak kedvezőtlenek, de nem mondhatjuk, hogy jobbak
lettek volna ez előzőkénél. Sokkal több támogatás nem érkezett, csak a Működési
támogatásunk nőtt meg a duplájára, viszont a Feladat alapú évek óta maximális
teljesítményünk idén kevesebbet ért. Kevesebbet, mert kevesebb jutott a több sikeres
önkormányzatnak és a kasszában a működési elosztás miatt is kevesebb maradt. Nem tudjuk,
mit hoz a jövő év, de remélem, eredményeink nem maradnak el az eddigiektől A
munkatervünk itt teszem közzé, amihez igazodhatunk a programokban és a terveinket erre
alapozhatjuk. Elsősorban a Pályázatoktól függ sok minden és reméljük, az egyesület is nyer,
annál is inkább, hogy kevesebb támogatást kellett adnunk nekik idén.
Elnyerték a NEMZ-Cisz 16 pályázaton a működési támogatást 300.000.- forintot, és a
Schwabenzug rendezvényre támogatást az önkormányzattól, a Nyári táborhoz hasonló
képpen.
Ezzel az NÖK több támogatást tudott fordítani másra is. Az Iskola és az óvoda támogatása a
2017-es évben is kiemelkedő fontosságú. D a nyári gyermek tábor és a szokásos utcabál és a
sörfesztivál sem szabad, hogy elmaradjon. Idén is megrendezhetjük a Schwabenzugot is.
Utazás külföldre, Bécsi Advent, Kül, és bel kapcsolatok, fellépések és támogatásuk. De idén
tervezzük az iskola bevonását a programokba. A 2017-es évhez sok- sok tervünk van,
melyeket együtt közösen kell véghezvinni, még ha nem is ígérhetünk könnyű sikert, mivel az
NÖK – nak mindenért nagyon is meg kell, dolgozzon.
Meg kell említenem, a KNK- egyesületünket, aki nélkül mind ez nem lenne lehetséges.
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.

386/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e Német
Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt,
hogy
a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok
kapcsán elfogadja a beszámolót a 2017-es évre
vonatkozóterveket. Az NÖK testülete felhatalmazza
az elnökét, a szükséges intézkedésekre a tervek
megvalósításához és dolgozza, ki a testületi ülések
előterjesztésében a leirt célokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
b.) A Munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök
Tisztelt képviselő testület!
Mellékeltem a Munkatervünket. Kérem elfogadását a megvitatását követően.
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.

387/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e Német
Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy a
nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok kapcsán
döntésével elfogadja az elnöki által elöterjesztett és
megismert NÖK 2017-es Munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

8. napirendi pont: Programok rendezvények
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst elnök
a.) Blickpunkt kiállítás képeiről
b.) Utazás Helvéciára, tárgyalás a polgármesterrel
c.) Népzenei találkozó Gyöngyösön Edelweiss
d.) Diósdi program
e.) Tököli gála november 16 Tarnai Richárd beszéde, fogadás
f.) Meghívó a bölcsőde 5 éves évfordulójára október 28.
g.) Adventi kirándulás, étkezéshez hozzájárulás
h.) Mikulás nap Stammtisch
i.) Meghívó Kerecsendre, Gulág emléktábla avatásra november 16.
j.) Meghívást kaptunk Galgóczy Rudolf atya 25 éves ezüst mise évfordulójára, német
mise, fogadás, video készítése
k.) Adventi rendezvény támogatása, kórus, gyertyagyújtás, december 18.

a.) Blickpunkt kiállítás képeiről
Tisztelt Testület!
A Blickpunkt kiállításon előkelő helyezést értünk el és meghívtak minket rá. Sajnos, nem
tudtam elmenni ezért elnökhelyettes úr Burger István úr helyettesített.
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.
388/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete a
nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő
feladataképpen a kulturális, közművelődési, és a
hagyományápolással kapcsolatos döntése értelmében
elfogadja az elnöki beszámolót a Blickpunkt kiállítás
programjáról a műcsarnokban 2016. november 12-én
Tudomásul veszi azt, hogy a legjobb képekből köztük a
Kerepesi képekből is falinaptár készült.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

b.) Utazás Helvéciára, tárgyalás a polgármesterrel
Tisztelt Testület!
Busz kirándulást szerveztünk Helvécia településre, ahol Weber Ede hagyatékát néztük meg,
melyet a köztereken is látni. Fotózás a szobránál és megtekintése a kastélyának. Mielőtt
tovább indultunk, betértem Balogh Károly úrhoz, Helvécia Polgármesteréhez, kivel
szívélyesen beszélgettünk az egykori Helvécia Telep- Szilasliget és Helvécia kapcsolatáról,
Weber Edéről, ki mind a két település alapítója volt. Nagy emléktábla tanúskodik náluk
erről. Elmondtam, hogy nálunk van a földi maradványa eltemetve, majd Balogh úr
elmondta, hogy az Ő családját Weber hozta a Balaton felvidékéről Helvéciára.
Megállapodtunk, hogy folytatjuk az eszmecserét és kulturális kapcsolatot vesz fel a két
település egymással. 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.
389/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő
feladatával a nemzetiségi közösségnek a településhez
kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátását támogató
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót
Helvéciai kirándulásról ahová a kerepesiek busszal
mentek és az eredményes találkozásról Helvécia
polgármesterével.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

c.) Népzenei találkozó Gyöngyösön Edelweiss
Tisztelt Testület!
Egy népzenei találkozón voltunk a csoportunkkal, ahol az NÖK képviseletében vettem részt
Gyöngyösön. A fellépésnek nagy sikere volt és egy kis technikain szünet lépett fel, mit
áthidalva megragadtam az alkalmat és a mikrofont, hogy beszélhessek a kerepesi németek
betelepüléséről és kerepesi németekről a gyöngyösi nézőknek, míg a technikai malőr
elhárult. Nagy tapssal, örömmel hallgatták mondanivalómat és még nagyobb tapssal a
vendégszereplésünket. 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.

390/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete a
nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatával a
nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködést,
ifjúsággal kapcsolatos szervezési, együttműködési
feladatok ellátásával kapcsolatos képviselő-testületi
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót a
gyöngyösi népzenei találkozóról és a Kerepesi
svábságról szóló elnöki előadásról.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

d) Diósdi program
Tisztelt Testület!
Egy régi programról számolok be, ahol volt szerencsénk részt venni. Nos, van mit tanulni
nekünk is. A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Hagyományőrző
Egyesület-Diósd Diósdi Szent Gellért Hét programjaira érkezett meghívóra mentem el. A
Ráckeresztúri fellépésen találkoztunk is a Diósdiakkal, akik ott fellépésre is hívtak minket.
Érdemes néha az ilyen programok kedvéért messzebbre is utazni, hogy tanulságos és
látványosak. 2016-09-10.-én, szombaton többek között felléptek a Német Nemzetiségi Iskolás
gyerekek is. Volt mustkészítés, kóstolás, felnőtteknek. Külön programként a gyerekeknek
szerveztek igazi szüret is, kisebb kiállítás keretében megtekinthetők voltak a régi szüretről
készült képek. Különösen figyelemre méltó volt a Német Nemzetiségi Önkormányzat műsora.
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.

391/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete a
nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatával a
nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködést,
ifjúsággal kapcsolatos szervezési, együttműködési
feladatok ellátásával kapcsolatos képviselő-testületi
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót a
2016-09-10.- i Diósdi szüreti programról.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

e) Tököli gála november 16 Tarnai Richárd beszéde, fogadás
Tisztelt Testület!
A tököli Gálán jártunk csoporttal, ahova buszutazást szerveztünk. A busz költségeit a KNK
egyesület fedezte. Kb 40-fő ment Tökölre, ahol szerencsénk volt a színpadon elénekelni egy
dalt és találkoztunk Tarnai Richárd úrral is, akivel szívélyesen szót váltva ígéretet kaptunk,
hogy külön fogad minket, az NÖK küldöttségét.
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.
392/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő
feladatokkal a nemzetiségi önkormányzat működési
területén a nemzetiségi közösséget megillető
jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben, e Német
Önkormányzat Kerepes testülete úgy dönt, hogy a
nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok kapcsán
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót
Springer Friedrich találkozásáról Tarnai Richárd úrral és
a Tököli rendezvényen tett buszutazás szervezésérő.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

f) Meghívó a bölcsőde 5 éves évfordulójára október 28.
Tisztelt Testület!
A Kerepesi Bölcsőde éves volt ennek alkalmából érkezett meghívó a bölcsőde
intézményvezető asszonyától, amely meghívásnak nagyon szívesen tettünk eleget. Vidám
műsor és a polgármester úr beszéde, köszöntések és egy kis imbisz fogadta a résztvevőket.
Külön virággal köszöntötték a bölcsőde dolgozóit. Számunkra azért is fontos a bölcsődei jó
kapcsolat, hisz innen kerülnek ki a német nemzetiségi óvodások a csoportokba.
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.

393/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Önkormányzat Kerepes úgy dönt, hogy a
nemzetiségi önkormányzat működési területén a
nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási
feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését
szolgáló képviselő-testületi döntése értelmében
elfogadja az elnöki beszámolót a Bölcsőde 5 éves
fennállásának ünnepségéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

g) Adventi kirándulás, étkezéshez hozzájárulás
Tisztelt Testület!
Adventre Bécsbe-Kittseere és Pozsonyba utazunk, majd Lég település közelében egy
vendéglőben költött vacsora után indulunk haza. Jelentős költséget nem igényel az út, mivel
minden szervezést magánemberként az egyesületen keresztül segítettem elő, és a részvételi
díjak fedezték a költségeket. Elmondom 7.000 forint az út, benne a vacsora és egy korsó sör
is természetesen. Természetesen németnyelvűség misén és templomi látogatáson is részt
veszünk az NÖK -t jómagam, és Springer Krisztina képviseli a kiránduláson. 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.

394/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes
testülete a nemzetiségek kulturális autonómiájával
összefüggő feladatai kulturális, közművelődési,
nevelési, nevelési-oktatási feladatok, és a
hagyományápolással, anyanyelvének fejlesztését
szolgáló az anyaországi kapcsolattartást, és a
nemzetiség által használt nyelven létrejött
programok szervezését szolgáló képviselő-testületi
döntésével annak értelmében elfogadja az elnöki
beszámolót az Adventi bécsi kirándulásról es
templomi német miséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

h) Mikulás nap Stammtisch
Tisztelt Testület!
Mikulásnapi ünnepség volt a Stammtisch klubban, ahol készülnek a kórus tagok az adventi
fellépésre. Ugyancsak az Aranyeső nyugdíjasai is, ahová meghívást kapott csoportunk,
karácsonyt ünnepeltek és a színpadon mi is szerepeltünk, 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.
395/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő
feladatai kulturális, közművelődési, nevelési, nevelésioktatási feladatok, és a hagyományápolással,
anyanyelvének fejlesztését szolgáló és a nemzetiség
által használt nyelven létrejött programok szervezését
szolgáló képviselő-testületi döntésével elfogadja az
elnöki beszámolót mikulás és karácsonyi csoportos
ünnepségekről sváb kultúrcsoportban.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
i.) Meghívó Kerecsendre, Gulág emléktábla avatásra november 16.
Tisztelt Testület!
Kerecsendre kapott meghívásunknak szívesen tettünk eleget és a német önkormányzatuk
által GULÁG emléktábla állításon tisztelegtünk a Kerecsendi meghurcoltak előtt.
A meghívás után fogadás és kiállítás is volt. A Kiállítás anyagát elhoztuk kerepesre is
melyet itt a faluházban állítottunk ki. 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.

396/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő
feladatai kulturális, közművelődési, nevelési, nevelésioktatási feladatok, és a hagyományápolással,
anyanyelvének fejlesztését szolgáló és a nemzetiség
által használt nyelven létrejött programok szervezését
szolgáló képviselő-testületi döntése értelmében
elfogadja az elnöki beszámolót a Kerecsendi meghívásról
és az ottani GULAG emléktábla állításról.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

j.) Meghívást kaptunk Galgóczy Rudolf atya 25 éves ezüst mise évfordulójára,
német mise, fogadás, video készítése
Tisztelt Testület!
Szlovákiában Lég településen jártunk, ahol Galgóczy Rudolf atya szolgál, és az ő 25. éves
ezüst miséére, Szencre mentünk. A mise után légen egy álló fogadáson, sok ismerős arcot
láttunk hisz a 2016-os Schwabenzug fesztiválon többen közülük itt voltak. A Mise németszlovák-magyar, de főleg Latin nyelven zajlott. 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.
397/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
döntése értelmében a németség anyanyelvi egyházi
tevékenységét támogatva elfogadja nemzetiségi léttel
összefüggő egyéb feladatképpen a helyi anyanyelvű
hitéleti tevékenység támogatását szolgáló, szolgáló
képviselő-testületi döntésével üdvözöli az elnöki
beszámolót, Galgóczy Rudolf Szászlégi (felvidéki)
esperes úr Szencre ezüstmiséjére szóló meghívójáról.
Egyben felkéri az elnököt, írásban forduljon az atyához
és gratuláljon neki.
Határidő: 2016 december 31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

k.) Adventi rendezvény támogatása, kórus, gyertyagyújtás, december 18.
Tisztelt Testület!
Az Edelweiss kórusunk Adventi települési ünnepségen lép fel Kerepesen. Ehhez sok sikert
és kitartást kívánunk nekik, egyben javaslom Karácsonyi köszöntéssel buzdítani a kórus
tagokat, hogy a 2017-es évben is ilyen sikeresek legyenek. 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.

398/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő
feladatával a nemzetiségi közösségnek a településhez
kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátását támogató
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót az
Adventi ünnepi kórus, fellépéséről Kerepesen, december
18.-án. Egyben felkéri az NÖK az elnökét, hogy
köszöntse, sikert kívánva a kórust az ünnep alkalmából.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

09. napirendi pont: Egyebek
Előterjesztő: Springer Friedrich Horst
a) Trambulin adásvételi szerződés
b) AEG + akkumulátoros adásvételi szerződés
c) Tető tanya
d) 10 db Pen drive rendelése
e) USB kábel vásárlása, utalás
f) Fonalak beszerzése az óvodának
g) A feladatalapú támogatás maradványa
h) Buszrendelés Advent, pénz
i.) Arany körte díjat

a) Trambulin adásvételi szerződés
Tisztelt Testület!
A nyár közepén vásárolt trambulin elszámolásával még adós maradtam ennek elszámolása
alapokban megtörténik ennek összege 240 euró volt. ca 74-ezer forint. Ennek adásvételi
szerződése a hivatalba a napokban kerül, vásárlásról erre maximalizált költségkeretet, biztosit
74.000 forintban, melyet a 2016-os feladatalapú elszámolás terhére költségvetéséből fedez.
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.

399/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót a
trambulin vásárlásról Erre maximalizált költségkeretet
biztosit 74.000 forintban, melyet a 2016-os feladatalapú
elszámolás terhére költségvetéséből fedez. Felkéri az
elnököt, hogy az elszámolás tényéről és a leltárba
vételről készítsen előterjesztést.
Határidő: 2016. december. 31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

b) AEG + akkumulátoros adásvételi szerződés
Tisztelt Testület!
Hasonló módon nem tudtam még elszámolni az óvoda részére megvásárlandó AEG magnók
beszerzésével, és az Akkumulátoros erősítővel, melyet az óvoda kapna. Erről döntöttünk,
ahogyan az ára nem volt ismert. Most már a 179 eurós ár ismeretében elszámolhatóvá válik.
Erre maximalizált költségkeretet, biztosit 64.000 forintban melyet a 2016-os feladatalapú
elszámolás terhére költségvetéséből fedez. A 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.
400/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót a 2
darab AEG USB-s magnó, egy akkumulátoros
kihangosított berendezést vásárlásról, erre maximalizált
költségkeretet, biztosított 64.000 forintban melyet a
2016-os feladatalapú elszámolás terhére költségvetéséből
fedez. Felkéri az elnököt, hogy az elszámolás tényéről és
a leltárba vételről készítsen előterjesztést.
Határidő: 2016. december. 31
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

c) Tető tanya
Tisztelt Testület!
A Barber tanya a nyári táboraink színhelyén a nagy vihar sajnos megtépázta a tetőket a mosdó
és a konyha épületén, ahol a tető fedése szükséges. A munka elvégzését az egyesületi tagokkal
végezzük el. Szlovákiában a legolcsóbb módon kell beszerezni a tetőfedő anyagot 4 Euró
négyzetméteráron, és 20 euró házhoz szállítással. Ez a mi esetünkben maximum 65 ezer
forintot jelent, egy 6 x 4 méteres, azaz 24 m2 és egy 7,5 x 4 méteres, azaz 30 m2 összesen 54
m2 tetőre. 216 Eur ca.= 65.000 forint. Mivel Önkormányzatunk behozatali Áfa mentességet
élvez, ezért ennél is kevesebb lesz. A szállítás 20 Euró Kerepesre 6.000 – 6.400 forint.
Ennyiért Pestről nem hozzák le Kerepesre. Javaslom, erre 80.000 forintot maximalizálva
megítélni szíveskedjenek. Ezt a 2016-os költségvetés terhére számoljuk el a működési
támogatásból.
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.

401/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
döntése értelmében elfogadja az elnöki javaslatát a
nyári tábor kiszolgáló épületének tetőfedőanyag
beszerzéséről.
Az anyagköltségre megítél maximalizálva 80.000.forintot melyet a 2016-os feladatalapú elszámolás terhére
költségvetéséből fedez. Felkéri az elnököt, hogy az
elkészülés tényéről a következő testületi ülésre, készítsen
beszámoló formában egy előterjesztést. Az
önkormányzat részére az ingatlan bérleti szerződésének
idevonatkozó részének ismertté vállasa után, annak
értelmében lehet a beruházást végrehajtani.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

d) 10 db Pen drive rendelése
Tisztelt Testület!
Mivel honlapunkon nem tudunk feltölteni anyagot és az Email sem mindig megoldható, a
legolcsóbb forrás a Pen Drive és a CD lemez. Ennek beszerzésére kérem a felhatalmazásukat.
Javaslom, a képviselők kapjanak Pen drive-ot, amire a testületi anyagot megkaphatják.
Ugyanez az archiválás és az anyagok kinyomtatásához is szükséges. Mivel a számítógépről
penre került anyagot behozzuk a hivatalba és kinyomtatjuk itt. Erre kérem 32.000 forint
megítélését költség keretnek, 100 darab Cd vásárlása és 5 darab Pen Drive vásárlására. Annak
elszámolása a 2016-os költségvetés terhére történjen meg a működési támogatásból. Kérem,
az előterjesztésem megvitatás utáni 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.

402/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót az
adathordozók beszerzéséről melyre költségkeretként az
NÖK 32.000 forint költséget hagy jóvá, amit a 2016-os
költségvetése terhére számolja el a működési
támogatásából. Egyben felkéri az elnököt a beszerzésre
és annak megtörténte után készítsen beszámolót róla.
Határidő: 2016. december. 31.
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

e) USB kábel vásárlása, utalás
Tisztelt Testület!
Sajnos az adatkapcsolatomhoz szükséges egy USB kábel, melynek beszerzésére kérem a
felhatalmazást, ennek összeg 2-3 ezer forint körül mozog. Erre kérem 3.500 forint
jóváhagyását. Annak elszámolása a 2016-os költségvetés terhére történjen meg a működési
támogatásból.
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.
403/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót és
felkéri elnökét, Springer Friedrich urat Usb PC kábel
beszerzésére, erre 3500 forint költség keretet ítél meg a
megvásárlására. Annak elszámolása a 2016-os
költségvetés terhére történjen meg a működési
támogatásból. Egyben felkéri az elnököt a beszerzésre és
annak megtörténte után készítsen beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

f) Fonalak beszerzése az óvodának
Tisztelt Testület!
Az óvoda számára 2.500 forint összegben fonalat szereztem be, kérem a hozzájárulást, mivel
az előző testületi ülés óta ez ügyben nem szerettem volna rendkívüli ülést, ezért most
terjesztem elő. Felhatalmazásom értelmében ennél magasabb összeg felett is diszponálhatok
elnökként, de azt ítélem jónak, erről is beszámolót készítsek. Ezt az óvodának már át is adtam.
Az összeget a működési támogatás terhére a 2016-os év költségvetéséből számoljuk el.
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.

404/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
döntése értelmében elfogadja az elnöki beszámolót és
üdvözlik a színes fonalak beszerzését 2.500 forint
összegben, melynek elszámolására javasolja, hogy a
2016-os költségvetés terhére történjen meg a működési
támogatásból.
Határidő: azonnal
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

g) A feladatalapú támogatás maradványa
Tisztelt Testület!
Nem tudhatjuk most mennyi pénzforrás, marad meg a 2017-es évre áthozatalra, és főleg nem,
hogy mely támogatási formából. A javaslatom, hogy a teljes megmaradt összeget lássuk el
célfeladattal és számoljuk el a2017-es évi költségvetésünk terhére a 2016-os feladat alapú
támogatásból. Ez azt jelenti, hogy azon farangi, Pot szilveszteri, és húsvét előtti
rendezvényekre kulturális rendezvényekre kerüljön ez az összeg felhasználásra. Igaz, nem
tudom megerősíteni, de állítólag a felhasználás 2017 év végéig megoldható, de nem láttam
megjelenve sehol irtott formában, ezért javaslom ezt a választást. 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.

405/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
döntése értelmében elfogadja az elnöki javaslatot, hogy a
2016-os feladat alapú támogatás pályázatokon, ha nem
nyernek, akkor a kijelölt célok megvalósítására fordítja
az erre a célra elkülönített összeget. Előirányzatként
meghatározottan az eredeti pályázattal korrigált program
keretében az adott cél megvalósítására fordítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

h) Buszrendelés Advent
Tisztelt Testület!
Az Önkormányzat, azaz személyem szervezésében az egyesület részvételével Kerepesi sváb
és nem sváb laposság részére bécsi utat szervezünk. Már tettem róla másutt is említést, de
nem minden esetben jön össze az 50 fő utas van, hogy lebetegednek, és van, hogy
meggondolják. Nem mindenki adott kellő időben előleget sem, és van hogy 2 -3 hely
megmarad. Ez azt jelentené, hogy a 7.000 forint, azaz 21.000 forint összeget el kellene osztani
a részt vevőkkel és megfizettetni a különbözetet. De ez elég kellemetlen, Javaslom,
amennyiben veszteség keletkezne ennek az utazásnak, amit remélek, hogy nem fordulhat elő,
akkor az önkormányzatunk vállaljon 20.000 forint összegig garanciát az utazásért. Ez nem
igényel semmi pénz kiadást jelenleg, csak ha valami előre nem várt történne szervezésnél.
NÖK kerepes a december 14-i bécsi Adventi utazáshoz, mely a kerepesi KNK egyesület
égisze és az elnök szervezése mellett zajlik, 20.000 forint összegben garanciát vállal, melyről
az elnök számla bemutatásával és beszámolóvak a következő ülésre előterjesztést készít,
utólagos elszámoláshoz. Kérem, az előterjesztésem megvitatás utáni elfogadását.
Springer Friedrich Horst NÖK elnök: Ennek megfelelően felteszem szavazásra az
előterjesztésben szereplő javaslatot, az előterjesztés alapján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodás elfogadta a javaslatot.
406/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete a
nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő
feladatok Kulturális, közművelődési, nevelési, nevelésioktatási feladatok, hagyományápolással,
anyanyelvének fejlesztését szolgáló az anyaországi
kapcsolattartást, és a nemzetiség által használt nyelven
programok szervezését szolgáló képviselő-testületi
döntések döntése értelmében elfogadja az elnöki
beszámolót és garancia vállalási szándékát nyilvánítja ki a
KNK egyesület bécsi adventi utazásához, 20.000 forint
fejében esetleges veszteségek elkerülése érdekében. Erről az
elnök a következő ülésre előterjesztést készít.
Határidő: 2017. január. 30.
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

i.) Arany körte díjat
Tisztelt Képviselő-testület!
Elindult a tanév és idén is számos új diákkal bővült az iskola.
Kimenő rendszerben jelenleg 6 évfolyam jár a Kerepesi iskolába német nemzetiségi oktatásra.
A diákok felsőbe lépésénél már hagyomány, hogy az Arany körte díjat osztjuk ki köztük. Ezt
idén is vár ránk, mely 10-10.000 forint ajándékutalvány formában. A jutalommal járt két
diáknak. A célja a népszerűsítése az iskolánknak. Ezt a költséget a 2016-os költségvetés
terhére ajándék utalvány formájában számla ellenében óhajtjuk elszámolni a 2016-os
költségvetésből. Kérem a beszámoló elfogadását és egyben a költségvonzatáról az arany kört
„Goldene Bierne „díjról 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.
407/2016 .(XII.12.) NÖK határozat:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes testülete
a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő
feladataképpen a Kulturális, közművelődési, nevelési,
nevelési-oktatási feladatok, szervezési feladatok
ellátása, a nemzetiségi közösség nevelésének,
Oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének
fejlesztését szolgáló képviselő-testületi döntése
értelmében üdvözli a tanévnyitón átadott Goldene Bierne
díj ajándékutalvány formában kerül elszámolásra, minek
költségére 20.000.- forint összeget a 2016-os
költségvetése terhére óhajtja elszámolni az NÖK.
Határidő: 2016. december. 31.
Felelős: Springer Friedrich Horst elnök
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